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inspired by Children, 
     designed for Parents.

BY

gato
ELEKTRONICZNA WIDEO-NIANIA



duży wyświetlacz
Neno Gato to elektroniczna wideo-niania, dzięki której zawsze 
możesz mieć oko na to, co dzieje się w pokoju Twoich pociech. 
Przenośny odbiornik w kształcie kotka jest wyposażony
w kolorowy, duży wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala.



dwustronna komunikacja
Dzięki funkcji dwustronnej komunikacji głosowej niania elektroniczna
Neno Gato pozwala Ci mówić do dziecka z innego pokoju. 
Użyj swojego głosu, by uspokoić niemowlę, zanim dojdziesz do jego 
łóżeczka, lub by zawołać starsze dziecko na obiad.



tryb nocny 
Możesz pilnować Twojej pociechy nawet w zupełnej 
ciemności. Neno Gato jest wyposażona w tryb nocny, który 
automatycznie włącza diody podczerwieni (IR), gdy zgasną 
światła. Oświetlenie IR jest niewidoczne dla ludzkiego oka
i nie zaburzy snu Twojego dziecka.



tryb eko 
Po 20 sekundach braku aktywności, odbiornik niani 
elektronicznej Neno Gato przechodzi do trybu EKO, 
który pozwala oszczędzić baterię. Urządzenie wyłącza
swój wyświetlacz i uruchamia go ponownie, gdy w pokoju
dziecięcym rozlegnie się jakiś dźwięk, np. płacz Twojej pociechy.



monitorowanie temperatury
 Niania elektroniczna Neno Gato to nie tylko podgląd wideo i monitorowanie

dźwięku, ale też pomiar temperatury. Urządzenie pozwoli Ci się upewnić, 
czy Twojemu dziecku nie jest za ciepło lub za zimno.



przenośny odbiornik
Z wbudowaną baterią pozwala na swobodne przemieszczanie 

bez konieczności podpinania do gniazdka elektrycznego. 
Możesz wyjść na kawę do ogrodu czy na taras

i swobodnie monitorować 
swoje dziecko. 



kołysanki 
Wbudowane 6 różnorodnych melodii
kołysanek, odtwarzanych zarówno z nadajnika
jak i z odbiornika niani, umili oraz ułatwi
sen Twojemu dziecku.  



design 
Obsługa interfejsu odbiornika Neno Gato jest prosta 
i wygodna. Intuicyjnie rozmieszczone przyciski i duże, 
czytelne ikony sprawiają, że poznasz wszystkie funkcje 
niani elektronicznej w mgnieniu oka. Ponadto, biały kolor
oraz „koci” kształt urządzenia nadają niani estetycznego 
i ciekawego wyglądu. Neno Gato idealnie wpasuje się
do każdego wnętrza.



stała opieka
Neno Gato pomoże również  w opiece nad osobami starszymi. 
To proste rozwiązanie, które pozwoli Ci czuwać nad 
bezpieczeństwem Twoich bliskich.  



ELEKTRONICZNA WIDEO-NIANIA
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Wyświetlacz:

Obiektyw kamery: 

Częstotliwość:

Pamięć urządzenia:

Rozdzielczość:

Zasilanie:

Wbudowany akumulator (odbiornik):

Zasięg sygnału:

Wymiary:

Temperatura pracy:

Główne funkcje:

Zawartość zestawu:

TFT LCD 2.4 cala 

 ¼ CMOS 

2400 Mhz - 2483 MHz

68 zdjęć

Kamera/ nadajnik: 640x480 px, Wyświetlacz/ odbiornik: 240x320 px

USB-C 5 V

Litowo-polimerowy, 3.7 V 950 mAh

Na zewnątrz do 100 m, wewnątrz do 40 m

Nadajnik: 121x60x60 mm, Odbiornik: 121x60x30 mm

0 °C – 50 °C

Kolorowy wyświetlacz LCD 2.4 cala
Dwustronna komunikacja głosowa
Monitorowanie temperatury pomieszczeń
6 melodii kołysanek
Automatyczny tryb nocny
Tryb EKO
Robienie zdjęć

Nadajnik
Odbiornik
2x adapter zasilania
1x instrukcja
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