
aqua
EKSPRES DO PRZYGOTOWYWANIA 
MLEKA MODYFIKOWANEGO



Zastosowanie
Neno Aqua jest urządzeniem, które gotuje, podgrzewa, schładza i utrzymuje 
temperaturę wody. Ekspres jest przeznaczony do przygotowywania mleka 
modyfikowanego.



Utrzymywanie temperatury
Nasz ekspres do przygotowywania mleka modyfikowanego jest 
wyposażony w funkcje utrzymywania temperatury. Wystarczy 
wybrać opcję na panelu dotykowym i za pomocą przycisków + i – 
ustawić wybraną temperaturę (od 38°C do 85°C) 



Podgrzewanie wody
Nasz produkt posiada funkcję gotowania i podgrzewania 
wody. Urządzenie najpierw automatycznie zagotowuje 
wodę do 100°C, a następnie przegotowaną wodę 
podgrzewa do wybranej przez Ciebie temperatury.  



Schładzanie wody
Urządzenie jest wyposażone nie tylko w funkcję podgrzewania 
wody, ale i też w funkcję schładzania. Gdy potrzebujesz szybko 
doprowadzić wodę do optymalnej temperatury dla mleka modyfi-
kowanego, wybierz opcję schładzania wody na panelu dotyko-
wym.



Proste karmienie w nocy
Teraz mleko dla swojego Maluszka przygotujesz szybko i 
sprawnie także w nocy, nie budząc przy tym innych domowników.
Wbudowana lampka LED pozwala na przygotowanie posiłku 
nawet w ciemności bez potrzeby zapalania światła. Emitowane
niebieskie światło nie wytrąci Maluszka ze snu.



Łatwe czyszczenie
Nasz ekspres jest stworzony z myślą o 
mamach, które cenią sobie swój czas. Dzięki 
temu Neno Aqua ma prostą budowę bez zbęd-
nych części i jest łatwy w czyszczeniu. 



Oszczędność czasu
Neno Aqua gotuje, podgrzewa i schładza wodę w kilka minut. 
Błyskawiczna praca urządzenia pozwala Ci zaoszczędzić czas 
i szybko przygotować mleko dla Twojego dziecka 



Panel dotykowy
Prosty i czytelny panel dotykowy z dużymi przyciskami 
zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia. 



Nowoczesny design
Wideo-niania elektroniczna Neno Nero jest 
zaprogramowana tak, by móc odtwarzać 8 
różnych kołysanek. Zapewnij swojemu dziec-
ku przyjemny, miły sen, puszczając delikatną 
melodię, gdy opuścisz jego pokój.

Gwarancja
Zapewniamy dwa lata gwarancji.



Dobór temperatury
Neno Aqua jest wyposażony w ustawienia temperatury, dzięki 
którym możesz wybrać dowolną temperaturę do podgrzania 
lub schłodzenia wody. Zasięg temperatur wynosi 38-85°C w 
trybie utrzymania ciepła. W trybie gotowania, urządzenie 
automatycznie podgrzewa wodę do 100°C.



Czytelny wyświetlacz 
Nasz ekspres posiada duży, czytelny, podświetlany 
wyświetlacz, który sprawia, że urządzenie jest proste 
w obsłudze.



Dobrze zaprojektowany 
Neno Aqua jest zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i 
maksymalnej wydajności urządzenia, a ponadto w trosce o 
wygodę użytkowania. 



Zostaje z Tobą na dłużej
Nie musisz odstawiać ekspresu jak Twoje dziecko dorośnie. Nasz 
ekspres jest wielofunkcyjny, i można w nim nie tylko podgrzewać 
mleko, ale też nadaje się do zaparzania herbaty lub innych ciepłych 
napojów.  





DANE TECHNICZNE
Model: Neno Aqua

Napięcie:

Moc pracy:

Maksymalna pojemność:

Wymiary:

Waga netto:

Waga brutto:

Długość kabla:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN:

220V-240V, 50/60Hz

800W

1.1 L

136x220x258 mm

1.17 kg

1.45 kg

100 cm

5902479672335

851679

25.5x17x29.7 cm

1,6 kg

NEN-MAM-UR002


