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PODWÓJNY LAKTATOR
Laktator Neno Due pozwala odprowadzić mleko

z dwóch piersi w tym samym czasie, dzięki czemu
cały proces zabiera znacznie mniej czasu, niż w

przypadku użycia pojedynczego laktatora.
W zestawie z laktatorem dołączono dwie butelki,

dzięki czemu możesz zacząć korzystanie z urządzenia
po wyciągnięciu go z pudełka. 

 



HIGIENA
Specjalny design laktatora Neno Due zapobiega cofaniu
się odprowadzanego mleka, co pozwala zachować świeżość
pokarmu i zadbać o zdrowie mamy korzystającej z urządzenia. 
 
 



PANEL DOTYKOWY
Obsługa laktatora Neno Due jest prosta i przyjemna

dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu. Dodatkowo,
urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia.

 
 



STYMULACJA
Przed odprowadzeniem pokarmu, laktator
Neno Due pobudza gruczoły mleczne w 
piersiach zapewniając lepszy przepływ mleka.



PRZYJAZNE DLA SKÓRY
Nakładki na pierś laktatora Neno Due zostały
wykonane z przyjemnego w dotyku japońskiego silikonu,
który minimalizuje poczucie dyskomfortu oraz ułatwia
odprowadzanie pokarmu.

Żaden z elementów laktatora nie zawiera BPA, co czyni
urządzenie bezpiecznym w użyciu.



ŁATWY W UŻYCIU
Wystarczy jedno kliknięcie. Laktator Neno Due 
automatycznie przełącza się z trybu stymulacji piersi 
do trybu  pobierania pokarmu. Dodatkowo urządzenie 
automatycznie wyłączy się  po upływie 30 minut
 
 



DWA TRYBY DZIAŁANIA
Neno Due można używać do odprowadzania

mleka z jednej lub z obydwu piersi, dzięki czemu
możesz dostosować pracę urządzenia do swoich

potrzeb.
 
 



PEŁEN ZESTAW
W zestawie z laktatorem Neno Due 

otrzymujesz nie tylko samo urządzenie, 
ale również butelki na mleko 

oraz pasujące do nich smoczki.
 
 



ŁATWA STERYLIZACJA
Elementy laktatora należy regularnie czyścić i 
poddawać dezynfekcji. Możesz zrobić to z
użyciem wrzącej wody lub sterylizatora
parowego, którego używasz do dezynfekcji
butelek na mleko dla dziecka.



UNIWERSALNY
Laktator Neno Due może być użyty z każdym 
rozmiarem piersi, dzięki czemu każda młoda mama
może bez obaw wybrać to urządzenie.   
 



DANE TECHNICZNE
Model: neno Due

Waga:

Rozmiar:

Pojemność i rodzaj baterii:

Port ładowania:

Ilość trybów pracy:

Czas ładowania:

Automatyczne wyłączenie:

Siła odsysania w trybie poboru pokarmu:

Siła odsysania w trybie stymulacji:

Zawartość zestawu:

785g

105x125x52 mm

3.7v 2000 mAh Li-Ion

USB typu C

5 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

2 godziny

po 30 min

18,9 - 42,9 kPa

3,9 - 20,5 kPa

Stacja pompująca, 2x butelka na mleko, 2x przewód 
silikonowy, 4x zawór do butelki, 2x pokrywka lejka,
przewód USB typ C, instrukcja
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