
lui
inteligentna niania Wi-Fi
lui
inteligentna niania Wi-Fi

Wykrywacz
ruchu

Tryb nocny
Diody IR

Usypianie
funkcja szumu

Wbudowane
kołysanki

C

Monitorowanie
temperatury

pomieszczenia
Dwustronna
komunikacja

głosowa

Zapisywanie
zdjęć i filmów

Wbudowana
lampka nocna

DW
UK

IER
UNKOWA KOMINIKACJA

I D
ET

EK
CJ

A
RU

CH
U



NIANIA 
ZINTEGROWANA Z 

APLIKACJĄ W 
TELEFONIE

Przedstawiamy Wam Neno Lui — 
nowoczesną nianię elektroniczną z Wi-Fi  

sterowaną za pomocą aplikacji Tuya 
w Twoim smartfonie, dzięki której możesz 

obserwować swojego maluszka, będąc z dala 
od domu. Aplikacja daje wiele możliwości — 

pozwala na korzystanie z kilku urządzeń 
jednocześnie — nie tylko z niani, ale również 

z pozostałego wyposażenia smart home. To 
wygodne rozwiązanie sprawa, że możesz sterować 

kilkoma urządzeniami z poziomu jednego telefonu.

obsługa za pomocą

aplikacji



UNIKATOWY KOLOR ETUI
Niania Neno Lui w kształcie misia 
przykuwa uwagę swoim atrakcyjnym 
wyglądem. Pastelowa, delikatna zieleń 
etui stanowi doskonały element 
wyposażenia pokoju Twojego dziecka.



LAMPKA NOCNA
Niania Neno Lui została wyposażona 
w wygodną lampkę nocną, która może służyć 
zarówno Tobie, jak i Twojemu maluszkowi. Jeśli 
Twoje dziecko boi się spać w całkowitej 
ciemności, lampka wbudowana w nianię, 
delikatnie rozświetli pomieszczenie i ułatwi 
zasypianie.



Neno Lui posiada wbudowany czujnik 
temperatury, dzięki któremu możesz z 

łatwością kontrolować temperaturę 
w pokoju swojego maluszka. 

Pomiary wyświetlają się 
w aplikacji na Twoim 

smartfonie.

POMIAR TEMERATURY



UCHWYĆ MOMENTY
Nasza niania pozwala na robienie zdjęć oraz 
rejestrowanie obrazu. Możesz zatem 
uchwycić najbardziej magiczne momenty z 
życia Twojego dziecka. Fotografie, jak i filmy 
wideo zapiszesz w wygodny sposób na karcie 
microSD — urządzenie obsługuje ten format 
do pojemności 128 GB.



KOŁYSANKI I BIAŁY SZUM
Neno Lui umożliwia także odtwarzanie 
kołysanek oraz białego szumu. Wszystko po 
to, aby ułatwić Twojemu maluszkowi spokojne 
i przyjemne zasypianie.



ZAMOCUJ NA ŁÓŻECZKU
Do zestawu dołączono elastyczny uchwyt, 

który umożliwia mocowanie niani w 
wygodnym miejscu. Możesz — wedle 

własnych preferencji umieścić ją na ramie 
łóżeczka czy kołyski dziecka. Montaż jest 

łatwy i szybki — wystarczy kilka ruchów, aby 
zmienić położenie niani.



ELASTYCZNY UCHWYT
To właśnie dzięki niemu możesz dowolnie 
sterować położeniem swojej niani. Giętki 

materiał pozwala zamontować urządzenie na 
wielu powierzchniach i pod różnym kątem.



Elastyczne, zielone etui możesz w każdej chwili ściągnąć i 
cieszyć się minimalistycznym wyglądem swojej kamerki. 
Urządzenie nie musi zatem służyć wyłącznie jako niania 

elektroniczna, ale sprawdzi się także przy monitoringu 
mieszkania lub osób starszych.

ZDEJMIJ SILIKONOWĄ OBUDOWĘ CIESZ SIĘ UNIWERSALNYM DESIGNEM



Dzięki dwukierunkowej komunikacji głosowej 
nie tylko usłyszysz płacz swojego maluszka, 

ale możesz również mówić do niego za 
pośrednictwem własnego smartfona. Niania 
posiada także detektor ruchu, który wyczuje 

wstrząsy w pokoju Twojego dziecka i 
bezzwłocznie Cię o tym powiadomi za 

pośrednictwem aplikacji w telefonie.

DW
UK

IER
UNKOWA KOMINIKACJA

I D
ET

EK
CJ

A
RU

CH
U



TRYB NOCNY
Możesz obserwować aktywność Twojego dziecka także w całkowitej 
ciemności. Niania Neno Lui została wyposażona w tryb nocny, zapewnia-
jący widoczność aż do 5m po zmroku lub w nieoświetlonym pomieszcze-
niu.

Możesz obserwować aktywność Twojego dziecka także w całkowitej 
ciemności. Niania Neno Lui została wyposażona w tryb nocny, zapewnia-
jący widoczność aż do 5m po zmroku lub w nieoświetlonym pomieszcze-

TRYB NOCNY
Możesz obserwować aktywność Twojego dziecka także w całkowitej 
ciemności. Niania Neno Lui została wyposażona w tryb nocny, zapewnia
jący widoczność aż do 5m po zmroku lub w nieoświetlonym pomieszcze
niu.

Możesz obserwować aktywność Twojego dziecka także 
w całkowitej ciemności. Niania Neno Lui została 

wyposażona w tryb nocny, zapewniający widoczność aż 
do 5m po zmroku lub w nieoświetlonym pomieszczeniu.

TRYB NOCNY



lui
inteligentna niania Wi-Fi

Rozdzielczość:

Aplikacja mobilna:

Klatki na sekundę:

Kąt widzenia:

Kodek:

Zasilanie:

Rodzaj obiektywu:

Wi-Fi:

Tryb nocny:

Temperatura pracy:

Wsparcie kart microSD:

Waga:

Wymiary:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

PN: 

1080P (1920x1080)

TuyaSmart

1920x1080 15fps, 640x360 15fps

100°

H.264

microUSB, 5V 1A 

F3,6 mm, F2.2

802.11 b/g/n, 2.4GHz

3 ukryte diody IR 

-10 – 50 °C 

max 128GB

76g (kamera), 189g (kamera w silikonowym etui) 

65x65x55mm (kamera), 120x80x50mm (etui)

5902479673080

85258099

90x250x80 mm

NEN-MAM-NN005


