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LULLABIES

8 wbudowanych kołysanek
8 built-in lullabies

TALK
BACK

Dwustronnna 
komunikacja głosowa

Two-way voice communication

WIRELESS

Przenośny
Portable

Przypomnienie 
o karmieniu

Feeding time alarm

6 poziomów głośności
6 volume levels

TEMPERATURE

SENSOR
CONTROL
VOLUME

Monitorowanie temperatury 
pomieszczenia

Room temperature monitoring

FEEDING 
REMINDER

inspired by Children
designed by Parents



Kołysanki
Wideo-niania elektroniczna Neno Nero jest tak  
zaprogramowana, by móc odtwarzać 8 różnych 
kołysanek. Zapewnij swojemu dziecku przyjemny, 
miły sen, puszczając delikatną melodię, gdy 
opuścisz jego pokój.



Duży wyświetlacz
Ujrzyj każdy szczegół tego, co dzieje się w pokoju Twojej 
pociechy. Odbiornik wideo-niani elektronicznej Neno 
Nero jest wyposażony w kolorowy, czytelny ekran LCD 
o przekątnej 4,3 cala, dzięki któremu nic Ci nie umknie.



Dwustronna 
komunikacja
Wideo-niania elektroniczna Neno Nero 
pozwala Ci nie tylko usłyszeć, co dzieje się 
w pokoju Twojego dziecka, ale również coś 
do niego powiedzieć. Włącz mikrofon w 
odbiorniku i użyć swojego głosu, by uspokoić 
niemowlę, gdy jesteś w drodze do jego pokoju.



Monitorowanie
temperatury 
pomieszczenia
Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura pomieszczenia 
mogą być przyczyną dyskomfortu Twojego dziecka. 
Dlatego też nadajnik wideo-niani elektronicznej Neno 
Nero jest wyposażony w czujnik temperatury, który 
ostrzeże Cię, gdy w pokoju dziecięcym będzie za ciepło 
lub za zimno.



Przypomnienie
o karmieniu
Wideo-niania elektroniczna Neno Nero posiada 
możliwość ustawienia alarmu, który będzie 
regularnie przypominał o porze karmienia Twojego 
dziecka. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu, nie 
musisz przejmować się tym, czy pamiętałaś 
nakarmić Twoją pociechę.



6 poziomów głośności
Dzięki szerokiemu zakresowi, w którym możesz regulować 
głośność dźwięku dochodzącego z odbiornika wideo-niani 
elektronicznej Neno Nero, nie musisz przejmować się o to, 
czy na pewno usłyszysz płacz dochodzący z pokoju 
Twojego dziecka.
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Stała opieka
Neno Nero pomoże również w opiece nad osobami 
starszymi. To proste rozwiązanie, pozwalające 
czuwać nad bezpieczeństwem Twoich bliskich.



Wygodny w obsłudze
Możesz nie tylko obrócić całą kamerę wideo-niani 
elektronicznej Neno Nero, ale również samą część, 
która zawiera obiektyw. To rozwiązanie pozwala Ci 
dostosować pole widzenia nadajnika tak, by 
urządzenie mogło zawsze widzieć Twoją pociechę.



Tryb nocny
Dioda IR wbudowana w nadajnik wideo-niani 
elektronicznej Neno Nero sprawia, że możesz mieć oko 
na Twoje dziecko nawet przy zgaszonych światłach. 
Dodatkowe oświetlenie światła podczerwonego 
jest niewidoczne dla ludzkiego oka i nie obudzi 
Twojego bobasa.



Przenośny
Odbiornik wideo-niani elektronicznej Neno Nero 
posiada wbudowany akumulator, dzięki któremu 
możesz zabrać urządzenie ze sobą. Rozsiądź się 
na tarasie lub w ogrodzie, nie spuszczając oka 
z Twojego dziecka.
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Wyświetlacz:

Obiektyw kamery:

Częstotliwość:

Rozdzielczość:

Zasilanie:

Kąt widzenia:

Wbudowany akumulator (odbiornik):

Zasięg sygnału:

Temperatura pracy/przechowywania:

Wymiary:

Waga:

4.3 cala IPS

1/6.5 CMOS

2400 Mhz - 2483 MHz

kamera/nadajnik - 480x640px
wyświetlacz/odbiornik - 480x272px

micro-USB 5V

75°

Litowo-polimerowy, 3.7V 1500 mAh

do 300m (na zewnątrz), do 30m (wewnątrz)

0 – 40°C

nadajnik - 85x100x80mm
odbiornik - 130x80x17mm

nadajnik – 119g,
odbiornik: 140g


