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RUCHOMA
głowica
Poznajcie nowoczesną nianię elektroniczną Neno Avante z ruchomą 
głowicą, która pozwala na obserwację dziecka w zakresie 355 stopni 
w poziomie i 90 stopni w pionie. Czujne oko kamery podąża za 
każdym krokiem dziecka, dzięki czemu możesz mieć pewność, że 
maluszek jest właściwie zaopiekowany.



Rozdzielczość
FHD1080p

Dzięki nagraniom w jakości 
Full HD, żaden szczegół
nie umknie Twojej uwadze.



Korzystanie z niani
odbywa się BEZPRZEWODOWO
Korzystanie z niani odbywa się za pośrednictwem telefonu
z dostępem do sieci Wi-Fi.  Nie potrzebujesz żadnego dodat-
kowego odbiornika, aby obserwować swojego maluszka. 
Sterowanie głowicą i ustawianie położenia kamery odbywa 
się także za pośrednictwem smartfona. Wystarczy tylko 
podpiąć nianię do źródła zasilania (prąd lub powerbank), 
aby cieszyć się widokiem swojego maleństwa.



Niania zintegrowana
Z APLIKACJĄ W TELEFONIE
Obsługa urządzenia obywa się za pośrednictwem 
wygodnej aplikacji Tuya zainstalowanej na smartfonie. Co 
więcej, aplikacja pozwala na korzystanie z kilku urządzeń 
jednocześnie — nie tylko z niani, ale również z pozostałego 
wyposażenia smart home. Możesz zatem z powodzeniem 
sterować kilkoma urządzeniami z poziomu jednego 
telefonu.



Chwytaj momenty
Neno Avante pozwala na rejestrowanie obrazu oraz 

robienie zdjęć. Dzięki temu rozwiązaniu uchwycisz 

najbardziej magiczne momenty z życia Twojego 

dziecka, by móc cieszyć się nimi na dłużej.



DWUKIERUNKOWA
komunikacja

To właśnie dzięki tej funkcji, nie tylko usłyszysz płacz swo-
jego maleństwa, ale również możesz do niego mówić za 
pośrednictwem telefonu. Nie musisz zatem zrywać się za 
każdym razem, gdy dziecko się obudzi — możesz uspokoić 
go własnym głosem.



DETEKTOR RUCHU
i powiadomienia alarmowe

Wbudowany detektor ruchu bezzwłocznie wyśle Ci powiado-
mienie na telefon, gdy tylko Twoje dziecko zacznie się poru-
szać lub wiercić. Podaruj sobie poczucie bezpieczeństwa
o swoją własną pociechę z naszą nową nianią Neno Avante!



Tryb nocny
6 diod IR

Niania Neno Avante, dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych diod IR, pozwala na przyglądanie się 
maluszkowi również w ciemności.



MOŻLIWOŚĆ
mocowania 

Niania elektroniczna Neno Avante u spodu została 
wyposażona w gwint 1/4’’, umożliwiający wygodne 
mocowanie urządzenia na statywie lub 
przytwierdzenie go do ściany.



Rozdzielczość:
Tryb nocny: 
Kompresja:
Kąt widzenia:
Ruchoma głowica:
Aplikacja mobilna:
Połączenie WiFi:
Dwukierunkowa komunikacja:
Funkcja wykrywania ruchu
i powiadomienia z aplikacji:
Podgląd i odtwarzanie nagrań:
Możliwość robienia zdjęć i filmów:
Obsługa kart pamięci:
Zasilanie:
Temperatura pracy:
Wymiary:
Waga:
Wymiary pudełka:
Waga pudełka:
Kod EAN:
Kod CN:
PN:

1920×1080

6 diod IR

H.264

100°

w pionie 355° w poziomie 90°

Tuya Smart

802.11 b/g/n 2.4 GHz

tak

tak

tak

tak

SD do 128 GB

micro USB 5V/1.5 A

-10°C + 50°C

85×85×120 mm

222 g

145×120×100 mm

392 g

5902479673066

85258900

NEN-MAM-NN003

avante
bezprzewodowa niania elektroniczna
/ kamera IP-WiFi
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Właściciela marki Neno:


