


SVAKOM — ВАШЕ ЯСКРАВЕ СЕКСУАЛЬНЕ ЖИТТЯ

ЕЛЕГАНТНИЙ | МОДНИЙ | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ



NYMPH won the IF design award
2019

EMMA won the Reddot Award
2015

ELVA won the British 
Best sex toys of the year from 
magazine Good Housekeeping

2018

Нагороди

SIIME EYE won the Golden Pin Design Award
2014

ECHO won the IF design award
2014

SIREN won the IF design award
2020

2020

2021
SEX TOY OF THE YEAR

POWERED (VIBRATING)
PHOENIX NEO



Філософія

ТУРБОТА 
У процесі створення іграшки використані тільки найякісніші матеріали. 

ЕЛЕГАНТНІСТЬ
Деталі, дизайн і текстури ретельно дібрані для досягнення досконалості. 

МОДА
Стиль і розширені функції поєднуються в кожному виробі.

ІНТЕЛЕКТ
Кожна іграшка проходить суворий процес відбору найсучасніших технологій.

Американський бренд, який прагне забезпечити людей у всьому світі
продукцією преміум класу для інтимного здоров’я. 
З моменту заснування, з 2012 року, компанія слідує 4-м цінностям: 



Переваги

Унікальний інтелектуальний режим SVAKOM. 

Шумність усіх іграшок до 50 дБ (тихіше за механічний годинник).

Усі іграшки виготовлені з сучасних безпечних матеріалів, більшість —
з надм’якого силікону, мастурбатори — з термопластичного еластомеру.

Усі продукти, окрім мастурбаторів, мають оксамитовий мішечок у комплекті.

Надійна полімерна літієва батарея у кожній іграшці.

Керування додатками SVAKOM, Feel Connect 3, Siime. 

Доступ до webcam та інтерактивного контенту веб-сайтів з додатком Feel Connect 3

Під’єднання до телефону через Bluetooth без додатка. 

  Унікальний гарантійний код під скретч-шаром на кожному пакованні.

        Безкоштовна заміна протягом 1 року з моменту купівлі (за умови дефектів матеріалів,
                    виробничих дефектів деталей, які впливають на нормальне функціонування). 



Асортимент



Інтерактивні іграшки

Під’єднання через додатки SVAKOM та Feel Connect 3

розмір:
   загальна довжина
   довжина яйця
   діаметр
   довжина хвостика
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації
захист від струменів води

розмір:
   загальна довжина
   довжина яйця
   макс. діаметр
вага
ємність батареї 
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації 
захист під час занурення до 1 м     IPX7

215 мм
85 мм
33 мм

100 мм
60 г

300 мА∙год
1 год
2 год

11
IPX6

230 мм
65 мм
33 мм

70 г
400 мА∙год

1 год
2 год

11

Інтерактивне віброяйце
Svakom Phoenix Neo
артикул:
РРЦ:                                              2689 UAH 

red  SO4858

Інтерактивне віброяйце
Svakom Ella Neo
артикул:
РРЦ:                                               2329 UAH 

red  SO4859



Інтерактивні іграшки

Підключення через додатки SVAKOM та Feel Connect 3

розмір:
   загальна довжина
   діаметр голівки
   довжина насадки
   довжина вушок
   ширина вушок
вага
ємність батареї
час зарядки
час безперервної роботи
підігрів до 38 °С
кількість режимів + інтелектуальний      5
кількість інтенсивностей 
захист під час занурення до 1 м      IPX7

209 мм
48 мм

127 мм
85 мм
30 мм

210 г
2200 мА∙год

5 год
4 год

5

Інтерактивний вибромасажер
з підігрівом Svakom Emma Neo
артикул:
РРЦ:                                              2449 UAH 

black  SO4861

70 мм
28 мм

56х34х16 мм
82 г

450 мА∙год
1 год
2 год

7
5

IPX7

розмір:
   довжина введення
   діаметр голівки
   пульт
Вага
2 двигуни
ємність батареї
час зарядки
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист при зануренні до 1 метру

black  SO4861

Масажер простати і вібратор
точки G Svakom Vick Neo
артикул:
РРЦ:                                              2689 UAH 



Інтерактивні іграшки

Під’єднання через додатки SVAKOM та Feel Connect 3

розмір:
   футляр
   довжина вкладиша
   внутр. діаметр вкладиша
   глибина вкладиша
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації та смоктання

82×236 мм
170мм
20 мм

140 мм
700 г

1000 мА∙год
3 год
1 год

5

Інтерактивний мастурбатор
Svakom Sam Neo
артикул:
РРЦ:                                              3289 UAH

black SO5098

розмір:
   футляр
   довжина вкладиша
   зовн. діаметр вкладиша
   внутр. діаметр вкладиша
   глибина вкладиша
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів автоматичного поштовху
кількість голосових сценаріїв

96×332 мм
152 мм

63 мм
35 мм

138 мм
1200 г

2200 мА∙год
5 год
1 год

7
5

Інтерактивний мастурбатор
із озвученням Svakom Alex Neo
артикул:
РРЦ:                                              4199 UAH

dark blue SO4862



Інтерактивні іграшки

110 мм
36 мм

56х34х16 мм
138 г

400 мА∙год
1 год
1 год

7
11
5
5

IPX7

розмір:
   довжина введення
   діаметр голівки
   пульт
Вага
2 двигуни
ємність батареї
час зарядки
час безперервної роботи
режимів під час ручного керування
режимів із додатком
інтенсивностей для кожного режиму
режимів пульсації
захист під час занурення до 1 метра 

black  SO5105

Масажер простати з пульсацією
на кінчику голівки Svakom Iker
артикул:
РРЦ:                                                    2659 UAH 

у комплекті — ексклюзивна мереживна білизна
розмір вібратора:
   загальна довжина
   ширина
   товщина
розмір білизни: 
   зверху донизу
   ширина між ногами
   ширина зверху
   довжина кожної стрічки
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації
захист під час занурення до 1 метра 

90 мм
37 мм
20 мм

260 мм
60 мм

175 мм
540 мм

44 г
200 мА∙год

1 год
1 год

11
IPX7

Смарт-вібратор
у трусики Svakom Edeny
артикул:                                                violet SO4863
РРЦ:                                                              2469 UAH 

Під’єднання через додаток SVAKOM



розмір:
   загальна довжина
   довжина яйця
   діаметр
   довжина хвостика
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації
захист від струменів води

Інтерактивні іграшки

215 мм
85 мм
33 мм

100 мм
60 г

300 мА∙год
1 год
2 год

11
IPX6

Віброяйце Svakom Ella
артикул:                                    red SO4851
РРЦ:                                              2289 UAH 

Під’єднання через додаток SVAKOM



Інтерактивні іграшки

знімання фото та відео, передача
файлів через додаток SIIME
розмір:
   загальна довжина
   діаметр
   довжина ввідної частини
   макс. ширина основи
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів + інтелектуальний 
захист від бризок води

165 мм
25 мм

110 мм
56 мм

74 г
400 мА∙год

1,5 год
2 год

5
IPX4

Інтелектуальний вібратор
з камерою Svakom Siime Eye
артикул:
РРЦ:                                              2689 UAH 

pale pink SO4859

єдине у світі віброяйце з колонкою
під’єднання до телефону через блютуз
розмір:
   загальна довжина
   довжина яйця
   діаметр яйця
   довжина колонки
   ширина колонки
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

295 мм
87 мм
33 мм
61 мм
34 мм

105 г
500 мА∙год

1 год
2 год

5
5

IPX4

Віброяйце Svakom Muse
артикул:
РРЦ:                                               2249 UAH 

red  SO4852

Під’єднання через додаток SiimeПід’єднання  до смартфону через bluetooth



156 мм
68 мм
35 мм
38 мм
13 мм

124 г
2

300 мА∙год
40 хв

1,5 год
5
5
3

IPX7

розмір:
   загальна довжина
   ввідна частина 
   діаметр ввідної частини 
   довжина пальчиків 
   від відростка до відростка
вага
кількість двигунів
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
інтенсивностей руху пальчиків
захист під час занурення до 1 м 

 Масажери

95 мм
41 мм
38 мм
13 мм

70 г
2

300 мА∙год
1 год
1 год

3
IPX6

розмір:
   загальна довжина
   діаметр
   довжина пальчиків
   відстань між пальчиками
вага
кількість двигунів
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість інтенсивностей
захист від струменів води

Подвійний вібратор для чут—
ливих зон Svakom Nymph
артикул:
РРЦ:                                               2519 UAH 

pale pink  SO4850

Масажер для чутливих зон
Svakom Cookie Pale Pink
артикул:
РРЦ:                                              2339 UAH 

pale pink SO4846



розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   діаметр найвужчої частини
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   діаметр найвужчої частини
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів 
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

Вібратори для клітора та точки G

170 мм
115 мм

30 мм
23 мм

90 г
430 мА∙год

1,5 год
3 год

5
5

IPX6

175 мм
105 мм
22 мм
10 мм

103 г
200 мА∙год

1 год
2 год

5
5

IPX4

Вібратор для точки G
Svakom Amy
артикул:

РРЦ:                                              2239 UAH 

pale pink  SO4823
violet         SO4822

Стимулятор клітора та точки G
Svakom Keri
артикул:
РРЦ:                                              1729 UAH 

pale pink SO4832



розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   діаметр найвужчої частини
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації
інтенсивностей для кожного режиму
захист при зануренні до 1 метру

розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   діаметр найвужчої частини
   діаметр основи
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібрації
інтенсивностей для кожного режиму
захист при зануренні до 1 метру

Вібратори для клітора та точки G

188 мм
110 мм
20 мм
12 мм

103 г
500 мА∙год

2 год
4 год

5
5

IPX7

185 мм
130 мм

29 мм
15 мм
30 мм

104 г
430 мА∙год

1,5 год
2 год

5
5

IPX7

Вібратор для клітора та точки G
Svakom Iris
артикул:           plum red SO4854
РРЦ:                                                 2029 UAH 

Тонкий вібратор точки G
Svakom Cici
артикул:               violet SO4843
РРЦ:                                              1829 UAH 



Розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   довжина клітор. відростка
   від відростка до відростка
   діаметр клітор. відростка
вага
кількість двигунів 
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації
інтенсивностей для кожного
режиму вібрації головки
інтенсивності для вібрацій пелюсток           3
захист при зануренні до 1 метру            IPX7

розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   діаметр найвужчої частини
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
підігрів до 38 °С
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

Вібратори для клітора та точки G

195 мм
130 мм
33 мм
26 мм

140 г
650 мА∙год

1 год
3 год

5
5

IPX4

185 мм
80 мм
35 мм
45 мм
13 мм
45 мм

174 г
2

500 мА∙год
2 год
3 год

5
5

Вібратор з підігрівом
Svakom Anya
артикул:                          plum red SO4847
РРЦ:                                               1979 UAH 

Подвійний вібратор точки G з
язичками для клітора Svakom Siren
артикул:                                        coral SO4855
РРЦ:                                                      2519 UAH 



розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   довжина клітор. відростка
   від відростка до відростка
   діаметр клітор. відростка
вага
кількість двигунів 
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів 
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

Розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   довжина клітор. відростка
   від відростка до відростка
   діаметр клітор. відростка
вага
кількість двигунів 
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

   Вібратори-кролики

185 мм
105 мм

30 мм
48 мм
17 мм
23 мм

127 г
2

430 мА∙год
2 год
1 год

7
5

IPX6

176 мм
115 мм
31 мм
47 мм
25 мм
18 мм

105 г
2

430 мА∙год
1,5 год

2 год
7
5

IPX6

plum red   SO4840
violet         SO4839

Вібратор з інтелектуальним
режимом Svakom Alice
артикул:

РРЦ:                                              2239 UAH 

pale pink  SO4840
violet        SO4839

Вібратор з перлинною стимуля
цією точки G Svakom Trysta
артикул:

РРЦ:                                                 2239 UAH 

-



 еластомеру.

розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   довжина клітор. відростка
   від відростка до відростка
   діаметр клітор. відростка
вага
кількість двигунів 
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

розмір:
   загальна довжина
   довжина введення
   діаметр ввідної частини
   довжина клітор. відростка
   від відростка до відростка
   діаметр клітор. відростка
вага
кількість двигунів 
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

Вібратори-кролики з підігрівом

210 мм
120 мм

38 мм
55 мм
13 мм
27 мм

190 г
2

2200 мА∙год
2,5 год
48 год

7
5

IPX4

191 мм
105 мм
33 мм
45 мм
28 мм
18 мм

146 г
2

650 мА∙год
1 год
3 год

7
5

IPX6

Інтелектуальний вібратор
з підігрівомSvakom Angel
артикул:                          plum red SO4848
РРЦ:                                               2249 UAH 

Вібратор-кролик з підігрівом
Svakom Adonis
артикул:

РРЦ:                                              2689 UAH 

plum red  SO4841
violet        SO4842



Кліторальні вібратори

розмір:
   загальна довжина
   максимальний діаметр
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів вібраці
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

88 мм
38 мм

38 г
200 мА∙год

1 год
2 год

5
5

IPX4

Кліторальний вібратор
Svakom Echo
артикул:

РРЦ:                                               1839 UAH 

black  SO4824
violet  SO4825



пульт працює від батарейок
у комплекті 2 батарейки CR2032
розмір:
   довжина яйця
   довжина хвостика
   діаметр яйця
   пульт 
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

Віброяйця

80 мм
100 мм

32 мм
56×34×16 мм

93 г
300 мА∙год

1,5 год
2,5 год

5
5

IPX6

Віброяйце з пультом ДК
Svakom Elva
артикул:

РРЦ:                                              1879 UAH 

plum red  SO4835
violet        SO4836



Вібромасажери

розмір:
   загальна довжина
   ввідна частина
   діаметр головки
   діаметр вузького місця
   макс. діаметр стовбура 
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів
інтенсивностей для кожного режиму
захист від струменів води

165 мм
100 мм
38 мм
16 мм

109 мм
109 г

430 мА∙год
1,5 год

2 год
5
5

IPX6

Вібромасажер
Svakom Mini Emma  
артикул:

РРЦ:                                              1569 UAH 

violet        SO4827
plum red  SO4828



Вагінальні кульки

розмір:
   одинарна кулька
   велика подвійна кулька
   маленька подвійна кулька
вага
захист під час занурення понад 1 м

36×135 мм
32×170 мм
28×162 мм

49,75,95 г
IPX8

green        SO4830
plum red  SO4829
violet        SO4831

Набори вагінальних кульок
зі зміщеним центром ваги
Svakom Nova
артикул:

РРЦ:                                                         1129 UAH 



Анальні вібропробки з підігрівом

пульт працює від батарейок
у комплекті 2 батарейки CR2032
розмір:
   загальна довжина
   ввідна частина
   діаметр головки
   діаметр основи
   пульт
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
підігрів до 38 °С
кількість режимів
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

Анальні вібропробки з підігрівом
та пультом ДК Svakom Primo
артикул:

РРЦ:                                                  2239 UAH 

120 мм
94 мм
23 мм
44 мм

56×34×16 мм
86 г

400 мА∙год
1 год
2 год

5
5

IPX4

black        SO4837
wine red  SO4838



пульт працює від батарейок
у комплекті 2 батарейки CR2032
розмір:
   ввідна частина
   діаметр головки
   пульт
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

пульт працює від батарейок
у комплекті 2 батарейки CR2032
розмір:
   довжина введення
   діаметр головки
   пульт
вага
кількість двигунів
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист при зануренні до 1 метру

 Масажери простати і вібратори точки G з пультом

80 мм
28 мм

56×34×16 мм
72 г

300 мА∙год
1 год
3 год

5
5

IPX4

70 мм
28 мм

56×34×16 мм
82 г

2
450 мА∙год

1 год
2 год

7
5

IPX7

Масажер простати і вібратор
точки G з пультом Svakom Julie
артикул:                                violet SO4845
РРЦ:                                              1959 UAH 

Масажер простати і вібратор
точки G з пультом Svakom Vick
артикул:                                black SO4847
РРЦ:                                              2019 UAH 



розмір:   
   вібрувальна частина
   внутрішній діаметр
   у нерозтягнутому вигляді
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів  
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

пульт працює від батарейок
у комплекті 2 батарейки CR2032
розмір:
   вібрувальна частина
   пульт ДК
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів вібрації + інтелектуальний
інтенсивностей для кожного режиму
захист від бризок води

 Ерекційні кільця

80×42×42 мм
29 мм

31 г
100 мА∙год

1 год
1 год

5
5

IPX4

90×46×30 мм
56×34×16 мм

40 г
100 мА∙год

1 год
40 хв

5
5

IPX4

Ерекційне кільце з вібрацією
Svakom Tyler
артикул:

РРЦ:                                                 2239 UAH 

black  SO4837
violet  SO4838

Ерекційне кільце з вібрацією
та пультом Svakom Winni
артикул:                                 violet SO4847
РРЦ:                                               2239 UAH 



 Ерекційні кільця

розмір:
   вібрувальна частина
   внутрішній діаметр вел. кільця
   внутрішній діаметр мал. кільця
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
кількість режимів 
інтенсивностей для кожного режиму
захист при зануренні до 1 метру

80×42×52 мм
48 мм
28 мм

40 г
100 мА∙год

30 хв
1 год

5
5

IPX7

Подвійне ерекційне кільце
з вібрацією Svakom Tammy
артикул:                                           violet SO4853
РРЦ:                                                         1739 UAH 



Яйця-мастурбатори

90×50 мм
283×103×59 мм

Яйця-матурбатори
та набори SVAKOM - HEDY X  
артикул:

РРЦ:                                                      249 UAH

кількість фактур
розмір:
   у нерозтягнутому вигляді
   коробка набору
у кожному пакованні — лубрикант
для одного використання

confidence SO5462
 experience  SO5464
reaction       SO5465

 speed           SO5466
control          SO5463

 
артикул:

РРЦ:                                                     1159 UAH

набір confidence SO5100
 набір experience  SO5101
набір reaction       SO5102

 набір speed           SO5103
набір control          SO5104
набір mixed           SO5099

5

 



Яйця-мастурбатори

85×40 мм
140×100×94 мм

Яйця-матурбатори
та набори SVAKOM - HEDY  
артикул:

РРЦ:                                                   189 UAH 
артикул:

РРЦ:                                                      979 UAH
кількість кольорів/фактур                         3/3
розмір:
   у нерозтягнутому вигляді
   коробка набору
у кожному пакованні — лубрикант
для одного використання

pink   SO3027
blue   SO3028
white SO3029

 
 набір pink   SO3024

   набір blue   SO3025
набір white SO3026

 



розмір:
   футляр
   довжина вкладиша
   зовн. діаметр вкладиша
   внутр. діаметр вкладиша
   глибина вкладиша
вага
ємність батареї
час заряджання
час безперервної роботи
режимів автоматичного поштовху
кількість голосових сценаріїв

розмір:
   довжина вкладиша
   зовн. діаметр вкладиша
   внутр. діаметр вкладиша
   глибина вкладиша

Автоматичний мастурбатор

96×332 мм
152 мм

63 мм
35 мм

138 мм
1200 г

2200 мАг
5 год
1 год

7
5

152 мм
63 мм
35 мм

138 мм

Автоматичний мастурбатор
з озвученням Svakom Alex
артикул:                          dark blue SO4856
РРЦ:                                                4079 UAH 

Рукав для мастурбатора
Svakom Alex Sleeve
артикул:                                  white SO4857
РРЦ:                                                  499 UAH 



до набору входять: 
   наручники з м’якої екошкіри з ланцюжком
   (розмір регулюється)
   двостороння шльопалка-лоскоталка
   пов’язка на очі з ніжної екошкіри
   інтерактивне віброяйце Phoenix Neo

Подарунковий набір

Преміальний подарунковий набір
для неї з інтерактивною іграшкою
Svakom Limited Gift Box
артикул:                                                    SO4864
РРЦ:                                                        3229 UAH 



Магазини у понад 100 країнах світу

Представленість


