
TOUCH-SENSE 

De We-Vibe Chorus bevat 
unieke aanraakgevoelige 
receptoren. Tijdens het spel 
bepalen uw bewegingen de 
trillingen. 

De We-Vibe Chorus is een hands-free vibrator voor stellen die uw seksuele plezier 
naar een hoger niveau brengt. De Chorus geeft u precies wat u nodig hebt om 
samen het maximale genot te bereiken. Dankzij de verstelbare pasvorm, de op 
aanraking reagerende trillingen en de persoonlijk instelbare standen is het de 

meest geavanceerde en intuïtieve vibrator voor stellen ooit.

VERSTELBARE PASVORM

De Chorus wordt tijdens de 
seks gedragen. U kunt hem 
aanpassen aan uw unieke 
lichaamsvorm, zodat u de 
trillingen precies voelt waar u 
het wilt. De vorm is makkelijk 
te verstellen en blijft in positie 
als u de perfecte pasvorm 
gevonden hebt. 

SQUEEZE REMOTE 

De Squeeze Remote-functie 
van de Chorus is ontworpen 
om op de meest natuurlijke 
manier te reageren op uw 
wensen – hoe harder u 
knijpt, hoe sterker de trilling 
wordt.

BLIJF VERBONDEN

Met de gratis We-Connect™-
app kunt u de Chorus overal 
vandaan bedienen en de 
bediening aan iemand 
anders overlaten, eigen 
vibratie-patronen creëren en 
samen spelen met andere 
We-Vibe-producten.

 Vibrator voor stellen



Krachtige, diepe trillingen  
Geniet intenser met meer dan 10 standen en 
krachtige, diepe trillingen.

Zachte siliconen
Gemaakt met zijdezachte siliconen die 
zacht en vriendelijk aanvoelen op uw 
lichaam.  

Lichaamsvriendelijk 
Gemaakt met lichaamsvriendelijke 
siliconen, ftalaten- en BPA-vrij en 
vervaardigd zonder latex.   

Waterdicht 
De Chorus is 100% waterdicht. Hierdoor is 
hij overal te gebruiken en makkelijk schoon 
te maken.    

Verstelbare pasvorm
De Chorus wordt tijdens de seks gedragen. 
U kunt hem aanpassen aan uw unieke 
lichaamsvorm, zodat u de trillingen precies 
voelt waar u het wilt. De vorm is makkelijk te 
verstellen en blijft in positie als u de perfecte 
pasvorm gevonden hebt.  

USB-oplaadbaar
Handig en milieuvriendelijk: De Chorus is 
oplaadbaar en heeft een gebruiksduur tot 
90 minuten als hij volledig is opgeladen. 

Touch-sense 
De Chorus bevat unieke aanraakgevoelige 
receptoren aan de bovenkant, onder het 
We-Vibe-logo. Tijdens het spel bepalen 
uw bewegingen de trillingen. U kunt uit 
drie Touch-sense-standen kiezen om uw 
ultieme genot te vinden. 

Mooi ontworpen opbergdoosje   
Om de Chorus discreet op te bergen, op te 
laden en mee te nemen. 

Batterij-indicator  
Weet wanneer uw Chorus moet worden 
opgeladen, zodat hij altijd klaar is voor 
gebruik.

Squeeze Remote  
Verander de vibratie-stand en de intensiteit 
tijdens het spel. De Squeeze Remote-functie 
van de Chorus is ontworpen om op de 
meest natuurlijke manier te reageren op uw 
wensen – hoe harder u knijpt, hoe sterker 
de trilling wordt. Als u minder hard knijpt, 
wordt de trilling zachter. 

Werkt met de app  
Met de gratis We-Connect™-app kunt u de 
Chorus overal vandaan bedienen en de 
bediening aan iemand anders overlaten, 
eigen vibratie-patronen creëren en samen 
spelen met andere We-Vibe-producten. 
Geniet van trillingen op muziek met de 
Beat Mode of gebruik de Touch Mode voor 
directe bediening met uw vingers.

Betere verbinding 
De Chorus is uitgerust met AnkorLink™-
technologie. AnkorLink zorgt voor de meest 
stabiele verbinding tussen uw We-Vibe en 
de We-Connect™-app. De Squeeze Remote-
functie is het ankerpunt tussen de Chorus 
en de We-Connect-app — zorg dat u die bij 
de hand houdt als u We-Connect gebruikt.  

BESCHIKBARE KLEUREN

Cosmic Pink / Cosmic Pink
SNW6SG3 

Purple / Paars 
SNW6SG4 

Blue / Blauw 
SNW6SG5

FEATURES

PRODUCTSPECIFICATIES AFMETING VIBRATIE-STANDEN

Doosinhoud
12 stuks per doos

Doosafmeting
405 x 265 x 250 mm  

UPC/EAN
Cosmic Pink     00839289010789  
Purple     00839289010864  
Blue    00839289002487 

© 2019 WE-VIBE® AND THE WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™.

Doosgewicht
6.7 kg 

HS Tariff
901910

BESTELSPECIFICATIES
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Materialen
Lichaamsvriendelijke siliconen. Ftalaten- en 
BPA-vrij en vervaardigd zonder latex. 

Vibratorbatterij
USB-oplaadbare lithium-ion-batterij. 

Gebruiksduur
Tot 90 minuten. 

Oplaadtijd
90 minuten.

2 jaar garantie

Afmetingen
Massageapparaat: 
78 x 33 x 43,5 mm  
Afstandsbediening: 
37 x 96 mm
Opbergdoosje: 
91 x 57 x 104 mm

Gewicht
Massageapparaat: 69g  
Afstandsbediening: 55g  
Opbergdoosje: 108g

MSRP     

$199 USD / $229 CAD / 299 AUD / 199€ /  
£179 / NOK 1,999 / DKK 1,499 / RUB 14,499 / 
SEK 2,099 / CHF 229 / BYN 449/ HKD 1,560 /  
CNY 1,680/ KRW 248,000 / SGD 280 /  
JPY 25,000 / NTD 6,300 
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