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DROGA MAMO!
Podwójny bezprzewodowy laktator 
elektroniczny został stworzony 
z myślą o Tobie, Twojej wygodzie 
i Twoim cennym czasie.
Jako kobieta nowoczesna łączysz
ambicję zawodową z macierzyństwem, 
dlatego powstał model neno camino -
atrakcyjny, niezawodny, potrzebny zarówno
Tobie, jak i Twojemu Dziecku.



GDZIEKOLWIEK JESTEŚ
 Dzięki wbudowanemu silniczkowi neno camino

pozwala na bezbolesne i szybkie pobranie 
nadwyżki pokarmu w dowolnym

miejscu i czasie.



ZOSTAW DZIECKO
Z TATĄ 
neno camino może odciągnąć 
pokarm z dwóch piersi 
jednocześnie, dzięki czemu 
jest niezwykle wydajny. 
Odciągnięty pokarm
możesz przechowywać 
w lodówce i podać dziecku 
w dowolnym momencie.
Teraz możesz zostawić 
swoją pociechę z Tatą, 
czy Dziadkami bez 
ryzyka, że Maluch 
będzie głodny. 



W TROSCE O POTRZEBY
KAŻDEJ MAMY 



ATRAKCYJNY 
I FUNKCJONALNY
Lejki laktatora camino są ergonomiczne
i przyjemne dla skóry, a przy tym posiadają
delikatny, transparenty wzorek nadający 
im estetycznego wyglądu. Laktator jest 
wykonany z materiałów wysokiej jakości,
które są bezpieczne dla zdrowia mamy
i jej dziecka, jak i również odprowadzanego
pokarmu.



UNIWERSALNY
 Możesz korzystać z tego laktatora niezależnie 

od rozmiaru swoich piersi. A to za sprawą elastycznego,
specjalnie wyprofilowanego lejka, który dostosowuje się
do piersi tak, aby proces odciągania mleka przypominał

ten naturalny i był jak najbardziej komfortowy. 



SZYBKIE ŁADOWANIE
Dzięki zasilaniu z wbudowanego akumulatora, 
laktator może być zabrany w podróż i użyty nawet, 
gdy nie masz gniazdka zasilania w pobliżu. Ponadto 
model camino może być ładowany za pomocą
powerbanka, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
przed rozładowaniem, kiedy jesteś daleko od domu.



PEŁEN ZESTAW
W zestawie neno camino oprócz urządzenia 
pompującego znajdziesz również dwie butelki 

na mleko oraz pasujące do nich smoczki, 
jak i również lejki, nakładki i podstawki 

ułatwiające użytkowanie laktatora.



PRZYJEMNY DLA SKÓRY
Wiemy jak istotny jest komfort podczas 
odciągania pokarmu, stąd też w modelu 
neno camino wykorzystano japoński silikon, 
który zmniejsza poczucie ucisku i usprawnia 
przepływ mleka, ponadto jest delikatny 
i przyjemny w dotyku. Laktator nie posiada 
BPA, troszcząc się tym samym o zdrowie 
i bezpieczeństwo mamy oraz jej pociechy.



NIEZWYKŁY DESIGN
neno camino został zaprojektowany 
tak, by żadna kobieta nie mogła 
przejść obok niego obojętnie. 
Odważny design nawiązuje 
do najnowszych trendów. 
Ten laktator idealnie pasuje 
do Kobiet, które lubią 
się wyróżniać.



TECHNOLOGIA PŁYNĄCA
Z MIŁOŚCI
Kontakt Matki z dzieckiem, to niezaprzeczalna 
więź, której nie da się opisać słowami.
Wierzymy, że nasze laktatory pomagają 
pielęgnować to połączenie, zapewniając 
komfort zarówno Mamie jak i jej Maluszkowi.



NOWA BUTELKA
Laktator neno camino wyposażony został w dwie 

nowe butelki, które charakteryzują się większą 
odpornością cieplną oraz ekstremalną 

zdolnością pochłaniania uderzeń, 
i oczywiście jak wszystkie produkty neno - 

butelki są całkowicie wolne od BPA.



Tryb stymulacji:

Tryb poboru pokarmu:

Tryb opuszczania:

Akumulator:

Moc:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Wejście:

Wyjście:

Kabel ładujący:

Wymiary:

Waga:

Zawartość zestawu:

DANE TECHNICZNE

5 poziomów (L1-L5)

9 poziomów (L1-L9)

5 poziomów

Litowo-jonowy 3.7 V 1400 mAh

5 W

2 godziny

120 minut

5 V 1 A

110-220 V  50~60 Hz

USB typ C

151x42x36 mm

442 g

Urządzenie pompujące, podstawka pompy,
kabel USB-C, 2x butelka na mleko, 2x pokrywka lejka, 
2x lejek, 2x podstawka butelki, silikonowa rurka,
instrukcja użytkowania


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14

