
vera
bezprzewodowa wideo-niania



PODGLĄD NA ŻYWO
Dzięki elektronicznej wideo-niani Neno Vera możesz przystąpić do wykonywania 
codziennych obowiązków bez obaw, że przeoczysz płacz swojego dziecka. Niania, 
gdy tylko zarejestruje dźwięk w pokoju Twojego maluszka, automatycznie uruchomi 
wyświetlacz, a Ty usłyszysz odgłosy dziecka.



DWUKIERUNKOWA
KOMUNIKACJA
Niania została wyposażona w system dwukierunkowej 
komunikacji, dzięki któremu możesz nie tylko usłyszeć 
odgłosy z pokoju Twojego dziecka, ale również mówić
do niego, będąc w innym pomieszczeniu.



DUŻY 3.2-CALOWY
WYŚWIETLACZ
Odbiornik niani Neno Vera został wyposa-
żony w czytelny wyświetlacz o przekątnej 
3.2 cala, dzięki czemu nic nie umknie 
Twojej uwadze.



ŁATWY W UŻYCIU
Panel sterowania wideo-niani jest prosty i intuicyjny, przez 
co obsługa urządzenia jest wyjątkowo łatwa i przyjemna.



STAŁA OPIEKA
Wbudowany akumulator pozwala aż na kilka godzin nieprzerwanej 
pracy, dzięki czemu możesz przez długi czas korzystać z urządzenia bez 
konieczności podłączania dodatkowego zasilania.



TRYB NOCNY
6 DIOD IR

Niania Neno Vera umożliwia także obserwacje maluszka 
śpiącego w całkowitej ciemności. Wszystko to za sprawą 
6 wbudowanych diod IR.



DUŻY ZASIĘG
DZIAŁANIA
Zasięg sygnału wideo niani wynosi do 
50 metrów wewnątrz pomieszczeń i aż 
do 260 metrów na zewnątrz. Wszystko 
to dla jeszcze większego komfortu
i bezpieczeństwa Twojego maluszka.



POMIAR TEMPERATURY OTOCZENIA
Odbiornik niani Neno Vera posiada czujnik temperatury, dzięki 

któremu możesz kontrolować komfort termiczny swojego maluszka.



Wideo-niania pozwala także na odtwarzanie kołysanek malusz-
kowi. Urządzenie posiada aż 8 wbudowanych melodii, które 
pomogą spokojnie zasnąć Twojemu dziecku.

WBUDOWANE
KOŁYSANKI



PORĘCZNY I PRZENOŚNY
Urządzenie składa się z dwóch elementów: kamerki oraz odbiornika, z których z powodze-
niem można korzystać w domu, w ogrodzie, a także w trakcie podróży z maluszkiem. 
Niania jest lekka i poręczna – z łatwością zmieści się do torebki.



REGULARNY MONITORING
Neno Vera to nie tylko niania elektryczna. Urządzenie doskonale spraw-
dzi się także przy monitoringu osób starszych, ale również do obserwacji 
wnętrza domu lub mieszkania.



vera
bezprzewodowa wideo-niania

Wyświetlacz:
Zasilanie: 
Zasięg sygnału:  
   
Kąt widzenia kamery:    
Rozdzielczość monitora:  
Wbudowany akumulator (odbiornik):   
Zakres częstotliwości:   
Tryb nocny:    
Temperatury pracy: 
Wymiary:
  
Waga:

Wymiary pudełka:  
Waga pudełka:  

Kod EAN:  

Kod CN:    

PN:

3.2 cala

DC 5V 1A

do 260 m (na zewnątrz)
do 50 m (wewnątrz)

75°

320×240 px

Li-Po 1150 mAh

2400~2483.5 MHz, 17 dBm

6 diod IR

-10 ~ 50°C

odbiornik 124×72×17 mm
kamera 62×115×62 mm

odbiornik 110 g
kamera 81 g

185×145×70 mm

479 g

5902479673073

85287240

NEN-MAM-NN004


