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TRZY TRYBY PRACY

W trybie stymulacji urządzenie pompujące będzie 
wykonywało intensywne i płytkie ruchy. Ten tryb jest 
odpowiedzialny za stymulowanie gruczołów mlecznych 
w piersiach, aby polepszyć przepływ mleka.
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Długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór 
pokarmu.

Innowacja na rynku wśród laktatorów!

Neno Angelo to nasz pierwszy pojedynczy laktator 
z 3 fazami, które idealnie odwzorowują naturalny 
rytm ssania dziecka. W każdym trybie jest 
do wyboru 9 poziomów mocy ssania, co daje
możliwość spersonalizowania ustawień według 
swoich potrzeb. Po zakończeniu cyklu laktator 
wyłącza się automatycznie. Cały cykl trwa 
30 minut. 

Tryb głębokiego odciągania

3 Tryb mieszany

Tryb stymulacji



TRYB MIESZANY

Tryb mieszany naśladuje wzorzec ssania dziecka imitując prędkość 
i siłę ssania niemowlaka. Może być używany pod koniec odciągania pokarmu, 

aby pomóc opróżnić pierś i zwiększyć laktację.
 



CICHY TRYB PRACY 
Poza naturalnym wzorcem ssania dziecka, 
Neno Angelo zapewnia Ci komfort odciągania 
mleka w każdych warunkach, nawet w nocy. 
Laktator jest  cichy i niezwykle kompaktowy.
Możesz teraz odciągać mleko bez budzenia
dziecka czy partnera.



MOC ŚWIATŁA 
Dzięki wbudowanej lampce LED każda mama 

może teraz łatwo i wygodnie odciągać mleko bez 
konieczności włączania światła, dzięki czemu 

korzystanie z laktatora jest łatwe i wygodne 
nawet w nocy.



WYMARZONE WAKACJE
Z LAKTATOREM NENO

Neno Angelo jest całkowicie bezprzewodowy,
dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno 
do użytku domowego, jak i poza domem. 

Dzięki kompaktowej konstrukcji Neno Angelo 
waży tylko 392 gramy, co czyni go idealnym 
rozwiązaniem, gdy jesteś w drodze. Ponadto 

czas bezprzewodowej pracy lakatora 
wynosi około 2 godziny.



KOMFORT 
KORZYSTANIA Z NENO 
Wszystkie laktatory i butelki Neno są ze sobą 
kompatybilne, co daje swobodę wyboru rozmiaru 
butelki według własnego uznania. Butelka jest 
podłączana bezpośrednio do urządzenia.
Zestaw zawiera butelkę do karmienia 180 ml 
i można ją dowolnie wymieniać na butelkę 150, 
240 lub 300 ml, w zależności od potrzeb i  wieku
dziecka.



SZYBKIE ŁADOWANIE 
Neno Angelo jest wygodny i łatwy w użyciu.
Całkowity czas ładowania urządzenia oraz

działania bezprzewodowego wynosi do 2 godzin.
Kabel USB-C pozwala na ładowanie urządzenia

z dowolnego źródła zasilania (5V 1A) -
nawet ładowarki samochodowej. Czytelny

wyświetlacz sprawia, że menu jest widoczne
w każdych warunkach oświetleniowych,

dając dodatkowy komfort ustawiania trybów
urządzenia w dowolnym miejscu.



INTELIGENTNA 
TECHNOLOGIA 

Neno Angelo zapobiega cofaniu się mleka 
podczas odciągania pokarmu. Dzięki temu 

odciągane mleko wędruje przez lejek i zawór 
bezpośrednio do butelki. Pozwala  

to zachować higienę oraz
świeżość mleka.

 



DELIKATNY LEJEK 
Lejek wykonany jest z delikatnego, 
japońskiego silikonu niezawierającego 
BPA. Ergonomiczny kształt lejka dopasowuje 
się do różnych kształtów biustu, natomiast
idealnie pasuje do brodawek od 18,5 mm do 21,5 mm. 
Lejek zapewnia komfort i jest bezpieczny dla skóry. 
W ofercie Neno dostępne są również inne rozmiary
lejków: 21 mm oraz 27 mm.
 
 



PEŁNY KOMPLET 
 
W zestawie Neno Angelo
otrzymujesz więcej niż samo 
urządzenie pompujące. Zestaw 
zawiera: butelkę na mleko (180 ml), 
smoczek z zatyczką, lejek 
z nakładką ochronną, nakrętkę
na butelkę, membranę, kabel USB-C 
do ładowania, a także dodatkowy
zaworek. Wszystkie zamienne 
części marki Neno np: lejki, 
membrany lub zaworki 
są uniwersalne i mogą być 
używane do każdego modelu 
laktatora Neno.
 



BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE TWOJEGO POKARMU
Gdy masz zbyt dużo pokarmu, możesz z łatwością odciągnąć mleko, zamrozić je i wykorzystać później.
Zastosuj do tego woreczki do przechowywania pokarmu firmy Neno, które dzięki precyzyjnemu
konektorowi można zamontować zamiast butelki bezpośrednio do laktatora Neno.



DANE TECHNICZNE
Model: Neno Angelo 

Tryby pracy:  

Pojemność i rodzaj baterii:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Podświetlenie LED

Wejście:

Kabel ładujący:

Wymiary pompy:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

Tryb  stymulacji L1-L9  

Tryb głębokiego odciągania L1-L9 

Tryb mieszany L1-L9

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 1400 mAh

Ok. 2 godziny

Do 120 minut

Tak

5V 1A

USB typ C

82x67x64 mm

392 g

5902479672458

84135020

17.5x10x26.7 cm

547.3 g

NEN-MAM-LK007


