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DUŻY 3.2-CALOWY
WYŚWIETLACZ
Odbiornik wiedo-niani Neno Berkano został 
wyposażony w czytelny wyświetlacz o przekątnej 
3.2 cala, dzięki czemu nic nie umknie Twojej 
uwadze.



TRYB CZUWANIA VOX
Wciśnij przycisk MENU, aby przejść do trybu VOX. 

W tym trybie ekran automatycznie wyłącza się, 
aby oszczędzić energię. Monitor reaktywuje się 

automatycznie w przypadku wykrycia hałasu
w pokoju dziecka.



DWUKIERUNKOWA 
KOMUNIKACJA
Wideo-niania została wyposażona w system dwukierunkowej 
komunikacji, dzięki któremu możesz nie tylko usłyszeć odgłosy 
z pokoju Twojego dziecka, ale również mówić do niego, będąc 
w innym pomieszczeniu.



RUCHOMA GŁOWICA
Poznajcie nowoczesną wideo-nianię elektroniczną Neno 
Berkano z ruchomą głowicą, która pozwala na obserwację 
dziecka w zakresie 300 stopni w poziomie i 50 stopni
w pionie. Czujne oko kamery podąża za każdym krokiem 
dziecka, dzięki czemu możesz mieć pewność, że maluszek 
jest pod stałą opieką.



Odbiornik wideo-niani Neno Berkano posiada czujnik temperatury, dzięki 
któremu możesz kontrolować komfort termiczny swojego maluszka.

POMIAR TEMPERATURY OTOCZENIA



Wideo-niania pozwala także na odtwarzanie kołysanek 
maluszkowi. Urządzenie posiada aż 8 wbudowanych melodii, 
które pomogą spokojnie zasnąć Twojemu dziecku.

WBUDOWANE KOŁYSANKI



DUŻY ZASIĘG
DZIAŁANIA
Zasięg sygnału wideo-niani wynosi 
do 50 metrów wewnątrz pomieszczeń 
i aż do 260 metrów na zewnątrz. 
Wszystko to dla jeszcze większego 
komfortu i bezpieczeństwa Twojego 
maluszka.



TRYB NOCNY
Wideo-niania Neno Berkano umożliwia 
także obserwacje maluszka śpiącego 
w całkowitej ciemności. Wszystko 
to za sprawą wbudowanych diod IR.



Wideo-niania pozwala także na odtwarzanie kołysanek 
maluszkowi. Urządzenie posiada aż 8 wbudowanych melodii, 
które pomogą spokojnie zasnąć Twojemu dziecku.

FUNKCJA ALARMU
Wide-niania elektroniczna Neno Berkano posiada wbudowaną funkcję alarmu. Możesz 
ustawić godzinę, o której odbiornik obudzi Cię i sprawdzić czy Twoje Dziecko jeszcze 
smacznie śpi.



STAŁY MONITORING
Wideo-niania Neno Berkano to nie tylko niania elektryczna. 
Urządzenie doskonale sprawdzi się także przy monitoringu 
osób starszych, ale również do obserwacji wnętrza domu lub 
mieszkania.



SOLIDNE MOCOWANIE
Zadbaliśmy nie tylko o funkcjonalność niani, ale 
również o wygodę użytkowania. Specjalny system 
mocowania, znajdujący się pod spodem urządzenia, 
umożliwia przytwierdzenie niani do ściany lub 
łóżeczka. Możesz zatem obserwować swojego 
maluszka z dowolnego kąta — w zależności od tego, 
jak zdecydujesz się zamontować urządzenie.



Wyświetlacz:
Rozdzielczość:
Tryb nocny:
Tryb czuwania VOX
Zasięg działania:

Kąt widzenia kamery w pionie:
Kąt widzenia kamery w poziomie:
Wbudowany akumulator (odbiornik):
Zakres częstotliwości:
Dwukierunkowa komunikacja:
Monitorowanie temperatury:
Wbudowane kołysanki:
Funkcja alarmu:
Zasilanie:
Temperatura pracy:
Wymiary:

Waga:
Wymiary pudełka:
Waga pudełka:
Kod EAN:
Kod CN:
PN:

3.2”
320×240
do 5 m
tak
do 260 m na zewnątrz,
do 50 m wewnątrz
góra 30°, dół 20°
w lewo 150°, w prawo 150°
Li-Poly 1150 mAh
2400~2483.5 MHz 17 dBm
tak
tak
tak, 8
tak
DC 5V/1 A
-10°C ~ 50°C
odbiornik 124×72×17 mm
kamera 116×72×66 mm
odbiornik 123 g, kamera 179g
193×150×80 mm
676 g
5902479673417
85287240
NEN-MAM-NN007

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Neno:

berkano
bezprzewodowa, obrotowa wideo-niania


