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 Sterylizacja
Neno Vita jest wyposażony w funkcję sterylizacji, 
która zapewnia utrzymanie czystości i higieny 
butelek, gryzaków oraz smoczków. Użyj dedyko-
wanego koszyczka dołączonego do zestawu, aby 
wygodnie i bezpiecznie wyciągnąć przedmioty 
po sterylizacji i uniknąć oparzenia.



Szybka sterylizacja
Urządzenie najpierw rozgrzewa wodę do 100 °C, a następnie 
w 10 minut sterylizuje butelki i przygotowuje je do użycia. 



Wygodny w obsłudze
Możesz nie tylko obrócić całą kamerę wideo-niani elek-
tronicznej Neno Nero, ale również samą część, która 
zawiera obiektyw. Te rozwiązanie pozwala ci dostoso-
wać pole widzenia nadajnika tak, by urządzenie mogło 
zawsze widzieć Twoją pociechę.

Podgrzewanie mleka 
Urządzenie posiada funkcję podgrzewania mleka, dzięki 
której możesz szybko i sprawnie podgrzać pokarm dla swojej 
pociechy. Wystarczy wybrać odpowiednią temperaturę i 
włączyć podgrzewanie.



Rozmrażanie 
i podgrzewanie zupek
Nasze urządzenie ma funkcje rozmrażania, która pozwa-
la szybko i skuteczne rozmrozić posiłki dla Twojego dziec-
ka, a następnie podgrzać je do wybranej temperatury, 
aby były gotowe do podania.



Szybkie podgrzanie 

Funkcja 
podtrzymywania 
temperatury

Funkcja 
zabezpieczenia 
przed przegrzaniem

Vita posiada funkcję podgrzewania posiłków, dzięki 
której możesz szybko i sprawnie przygotować jedzenie 
dla Twojej pociechy.



Rozmrażanie

wkrótce dostępne
na neno.pl

Dzięki wbudowanej funkcji rozmrażania, możesz rozmrozić  
np. mleko, które przygotowałaś dla swojego Maluszka w 

specjalnych woreczkach neno.  Wystarczy włożyć zamro-
żone jedzenie do zbiornika i wybrać opcję  rozmrażania na 

panelu wyświetlacza. 

woreczki



Podświetlenie nocne
Neno Vita ma wbudowaną funkcję 
podświetlenia nocnego, dzięki której możesz 
używać go o każdej porze dnia i nocy. Lampka  
umieszczona w środku urządzenia delikatnie 
oświetla pokrywę sterylizatora.



Panel dotykowy
Sterylizator Neno Vita jest wyposażony w panel dotykowy, 
dzięki któremu łatwo możesz obsługiwać urządzenie i wybrać 
odpowiednie ustawienia według własnych preferencji.



Czytelny wyświetlacz
Nasze urządzenie ma wbudowany czytelny 
wyświetlacz, który sprawia, że obsługa 
urządzenia jest prosta i intuicyjna.



Oszczędność miejsca        
Neno Vita łączy w sobie 4 funkcje: sterylizacji, podgrzewania 
posiłków, podgrzewania mleka oraz rozmrażania. To nie tylko 
wygoda, ale również oszczędność miejsca w kuchni.

4tryby
pracy



Nowoczesny design
Nasze urządzenie ma nowoczesny i minimalistyczny 
design, czytelny ekran LCD i duże przyciski nawigacyj-
ne, dzięki którym obsługa jest prosta i wygodna. 

Pokrywa
ochronna

Pokrywa nie tylko chroni przed 
oparzeniem, czy dostaniem się do środka 
bakterii, ale również zapewnia cyrkulację 

ciepłego powietrza, by szybko i równo 
podgrzać posiłek dla 

Twojego dziecka.



DANE TECHNICZNE
Model: Neno Vita

Moc:

Zalecana temp. i wilgotność w pomieszczeniu:

Waga:

Wymiary:

Długość kabla:

Tryb podgrzewania:

Tryb rozmrażania:

Tryb podgrzewania posiłków:

Tryb sterylizacji:

Wyświetlacz:

Podświetlenie nocne:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN:

AC 220-240V 500W 50/60 Hz   

15-30°C / 30-80% 

1024 g

20,2x14,5x17 cm

100 cm

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

5902479672311

851679

 23x18.3x21.4 cm

1, 3 kg

NEN-MAM-UR003


