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Neno Titto to lampka doskonała do pokoju dziecka. Jej uroczy kształt 
króliczka uwielbiają nie tylko dzieci, ale również rodzice dekorujący pokoiki 
swoich pociech. Dodatkowo możliwość sterowania kolorystyką urządzenia 
sprawia, że doskonale wpasuje się do każdego wnętrza.
 

Kształt króliczka



Bezpieczny materiał
W trosce o Ciebie i Twoje dziecko, lampka Neno Titto uzyskała certyfikaty 
bezpieczeństwa CE i RoHs. Produkt został wykonany z wysokiej jakości 
silikonu, który jest miękki i przyjazny w dotyku. Użyty materiał jest 
odporny na zniekształcenia, a zatem nie musisz się obawiać, że w czasie 
korzystania dojdzie do uszkodzenia lub wgniecenia lampki.
 



Nasza silikonowa lampka nocna Neno Titto jest w pełni 
bezprzewodowa. Posiada wbudowany akumulator, który 
pozwala na korzystanie do 100 godzin po jednym naładowaniu 
przy minimalnym natężeniu światła. Urządzenie jest w pełni 
bezpieczne w użytkowaniu i nie nagrzewa się.

 lampka działa
długo na jednym

naładowaniu

Wbudowany akumulatorek 



Przytrzymując ogonek lamki przez kilka sekund, 
możesz dowolnie sterować natężeniem światła: od 
jasnego i wyraźnego, po delikatne i przyciemnione.
 

regulacja
jasności

3 sek

Regulacja stopnia jasności

Neno Titto to lampka doskonała do pokoju dziecka. Jej uroczy kształt 
króliczka uwielbiają nie tylko dzieci, ale również rodzice dekorujący pokoiki 
swoich pociech. Dodatkowo możliwość sterowania kolorystyką urządzenia 
sprawia, że doskonale wpasuje się do każdego wnętrza.
 



Wybierz barwę światła
Neno Titto pozwala także na regulację intensywności 
barw. Oświetlenie płynnie przechodzi od ciepłego 
światła aż po chłodniejsze, zimne barwy.
Wszystko wedle Twoich preferencji.

miły w dotyku,
nienagrzewający się

materiał

3-4 sek

W trosce o Ciebie i Twoje dziecko, lampka Neno Titto uzyskała certyfikaty 
bezpieczeństwa CE i RoHs. Produkt został wykonany z wysokiej jakości 
silikonu, który jest miękki i przyjazny w dotyku. Użyty materiał jest 
odporny na zniekształcenia, a zatem nie musisz się obawiać, że w czasie 
korzystania dojdzie do uszkodzenia lub wgniecenia lampki.
 



Wygoda użytkowania

Nasza silikonowa lampka nocna Neno Titto jest w pełni 
bezprzewodowa. Posiada wbudowany akumulator, który 
pozwala na korzystanie do 100 godzin po jednym naładowaniu 
przy minimalnym natężeniu światła. Urządzenie jest w pełni 
bezpieczne w użytkowaniu i nie nagrzewa się.

Do zestawu dołączono funkcjonalny pilot, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem. 
Możesz regulować natężenie światła, zmieniać barwy — od ciepłych po zimne, a także 
dostosować kolor oświetlenia. Wybieraj spośród następującej palety barw:  żółta, biała, 
czerwona, pomarańczowa, niebieska, zielona, turkusowa oraz fioletowa.

intuicyjnie łatwe
sterowanie pilotem



w trybie RGB zatrzymaj
na ulubionym kolorze
przytrzymując tułów

dotknij ogonka, żeby 
włączyć lampkę, dotknij
ponownie żeby przejść

w tryb RGB

Steruj za pomocą czujnika
Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Aby 
uruchomić lampkę, włączyć tryb RGB lub zatrzymać 
automatyczną rotację kolorów, należy postępować 
zgodnie z poniższymi wskazówkami:



Wyłącznik czasowy
Lamka nocna Neno Titto została wyposażona w wyłącznik czasowy, dzięki któremu 
urządzenie automatycznie wyłączy się po 15, 30 lub 60 minutach w zależności preferencji. 
Jeśli zatem Twój maluszek nie lubi zasypiać w całkowitej ciemności, to doskonałe 
rozwiązanie, aby ułatwić mu spokojne drzemki.



Przyjaciel dzieci i rodziców
Lampka Neno Titto o przyjaznym kształcie króliczka to 
niezastąpiony towarzysz Twojego dziecka. Urządzenie 
delikatnie rozświetli pomieszczenie, co z pewnością 
ułatwi spokojne zasypianie Twojemu maluszkowi.



Materiał:

Pojemność baterii:

Czas działania na naładowanej baterii:

Zasilanie:

Wbudowany akumulatorek:

Regulacja stopnia jasności:

Sterowanie pilotem:

Temperatura barwowa światła:

Wymiary:

Waga:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

Kod EAN:

Kod CN:

PN:
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NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Neno:
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silikonowa lampka nocna dla dzieci

silikon, ABS, PC

1200 mAh

maksymalnie do 100 h
(przy minimalnym natężeniu światła)

5 V

tak

tak

tak

światło ciepłe 3000K, 
światło białe 6500K
+ kolorowe RGB

150×93×96 mm

164 g

150×90×89 mm

262 g

5902479673134

85131000

NEN-MAM-LM001


