
mare
BEZPRZEWODOWY PODWÓJNY
LAKTATOR ELEKTRONICZNY 

14 SUCTION
MODES

czytelny panel dotykowy
easy to read touch panel

2 tryby pracy
2 work modes

cicha praca
quiet work



PODWÓJNY LAKTATOR 
Odciąganie mleka z dwóch piersi naraz 
zwiększa produkcję mleka aż o 18%. 
Możesz dzięki temu zwiększyć laktację 
lub szybciej odciągnąć nadmiar mleka.  
W zależności od potrzeb możesz używać 
Neno Mare także jako laktatora pojedynczego –
wystarczy jeden ruch ręką, aby zmienić 
ustawienia. 



NATURALNY RYTM 
Laktator Neno Mare działa w dwóch trybach, które naśladują naturalny rytm ssania niemowlaka. Najpierw stymuluje i pobudza pierś, 
by zapewnić lepszy przepływ mleka, a następnie przechodzi w tryb pobierania pokarmu. Urządzenie zapamiętuje wcześniej użyte 
ustawienia, dzięki czemu nie musisz go konfigurować przy każdym użyciu.



DWA TRYBY PRACY

tryb stymulacji

tryb głębokiego odciągania pokarmu

1

2

Długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór 
pokarmu.

Podwójny laktator elektroniczny Neno Mare został 
zaprojektowany z myślą o bezpiecznym odciąganiu 
pokarmu i wygodzie wszystkich Mam. Nowy model 
laktatora podwójnego posiada 5-poziomową 
stymulację oraz 9 poziomów odciągania pokarmu. 
Pozwala to naśladować naturalny rytm ssania dziecka, 
dla jeszcze większego komfortu i bezpiecznej laktacji.

W trybie stymulacji urządzenie pompujące będzie 
wykonywało intensywne i płytkie ruchy. Ten tryb jest 
odpowiedzialny za stymulowanie gruczołów mlecznych 
w piersiach, aby polepszyć przepływ mleka.



2 min.

30 min.

INTUICYJNY I AUTOMATYCZNY 
Obsługa laktatora Neno Mare jest tak prosta, że musisz tylko 

go włączyć – resztę laktator zrobi za Ciebie. Urządzenie automatycznie 
przejdzie z trybu stymulacji do głębokiego odciągania po 2 minutach pracy, 

po pół godziny sam się wyłączy, a Ty możesz po prostu się zrelaksować. 



PANEL DOTYKOWY 
Obsługa Neno Mare to przyjemność. Wszystko dzięki intuicyjnemu panelowi 
dotykowemu. Łatwa nawigacja pomiędzy trybami i regulacja mocy odciągania pozwolą 
Ci dopasować prace urządzenia do Twoich potrzeb. Raz użyty laktator, zapamięta preferencje
i następnym razem uruchomi się w Twoich ustawieniach. Na ekranie możesz także kontrolować
czas i przebieg pracy laktatora.



WYDAJNA BATERIA 
Pojemna bateria litowo-jonowa gwarantuje do 100 minut pracy. 
Neno Mare jest ładowany przez port USB-C (przewód dołączony 

do zestawu). Dzięki zasilaniu z wbudowanego akumulatora 
laktator może być zabrany w podróż i użyty, nawet gdy nie masz 

gniazdka zasilania w pobliżu.



ŁATWA 
STERYLIZACJA 

Dla prawidłowej higieny laktatora 
i zdrowia zarówno Mamy, jak 

i niemowlaka ważna jest prawidłowa 
sterylizacja laktatora. Wszystkie 

plastikowe elementy podwójnego 
laktatora elektronicznego Neno Mare

można łatwo zdezynfekować 
z użyciem sterylizatora parowego 

np. Neno Vita lub za pomocą wrzątku. 



CICHY TRYB PRACY 
Ciche działanie pompy laktatora Neno Mare 
daje możliwość odciągania mleka wszędzie 
i o każdej porze. Możesz z niego korzystać nawet 
w nocy, bez obawy, że obudzisz dziecko lub 
partnera. 



BEZPIECZNY 

Specjalny design  laktatora
Neno Mare zapobiega cofaniu

się odprowadzanego mleka,
co pozwala  zachować świeżość

pokarmu i zadbać o zdrowie
Mamy korzystającej

z urządzenia.

Wszystkie części urządzenia 
są wolne od szkodliwego bisfenolu,

dzięki czemu laktator jest w pełni 
bezpieczny w użyciu i może 

wchodzić w bezpośredni 
kontakt z żywnością, w tym 

z mlekiem Matki.



PRZYJAZNY DLA SKÓRY 
BPA free to nie jedyna cecha, która sprawia, 
że Neno Mare jest bezpieczny i przyjazny każdej 
Mamie. Lejki, które mają bezpośredni kontakt 
ze skórą, wykonano z delikatnego silikonu, który 
zmniejsza poczucie ucisku i usprawnia przepływ 
mleka. 



DELIKATNY LEJEK 
Lejek wykonany jest z delikatnego, japońskiego silikonu niezawierającego 
BPA. Ergonomiczny kształt lejka dopasowuje się do różnych kształtów 
biustu, natomiast idealnie pasuje do brodawek od 18,5 mm do 21,5 mm. 
Lejek zapewnia komfort i jest bezpieczny dla skóry. W ofercie Neno 
dostępne są również inne rozmiarylejków: 21 mm oraz 27 mm.
 
 



POD OPIEKĄ 
Marka Neno jest najczęściej rekomendowana przez mamy, 

położne i doradców laktacyjnych. Nasze produkty dedykowane
 są młodym rodzicom, aby ułatwić im codzienność i pozwolić

czerpać radość z każdej chwili ze swoją pociechą.



SKOMPLETUJ WYPRAWKĘ Z NENO 
Laktatory, butelki do karmienia, sterylizatory, termometry, nianie 
elektroniczne i wiele innych... Dowiedz się jak możesz ułatwić sobie 
codzienność, skompletować wyprawkę dla dziecka i zyskać więcej 
czasu dla siebie lub swojego maluszka.
 
 



PEŁEN ZESTAW 
W zestawie oprócz podwójnego 
laktatora Neno Mare znajdziesz: 

dwie butelki na mleko wraz 
ze smoczkami i zatyczkami, 

4 zaworki, 2 membrany, 2 lejki 
z silikonu wraz z pokrywkami, 

2 przewody powietrzne, 
2 podstawki do butelek oraz 

przewód do ładowani. 



DANE TECHNICZNE
Model: Neno Mare 

Tryby pracy:  

Pojemność i rodzaj baterii:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Wejście:

Kabel ładujący:

Wymiary pompy:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

Tryb  stymulacji L1-L5  

Tryb głębokiego odciągania L1-L9 

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 2000 mAh

Ok. 2 godziny

Do 100 minut

5V 1A

USB typ C

77x95 mm

748 g

5902479672472

84135020

17.5x10x26.7 cm

1089 g

NEN-MAM-LK006


