


Neno znaczy dziecko. Po prostu. To najtrafniejszy komunikat, jaki wysyłamy w świat z naszymi produktami. 
Są one dedykowane młodym Rodzicom, by ułatwić im codzienność i pozwolić czerpać więcej radości z każdej 
chwili ze swoim dzieckiem. Neno to polska firma, która dostarcza produkty na miarę oczekiwań, produkty 
atrakcyjne wizualnie, a jednocześnie praktyczne i bezpieczne w użytkowaniu.

Produkty Neno kierujemy głównie do młodych Rodziców dzieci w wieku 0–3 lat. Naszą misją i filozofią jest, by 
w tym najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym czasie każdy rodzic mógł poczuć realne wsparcie w naszych 
produktach. Sami jesteśmy rodzicami i wiemy, że w codziennej walce z kolkami, katarkami, gorączkami czy 
karmieniem odpowiednia pomoc jest niezastąpiona, a prawdziwą nagrodą jest uśmiech dziecka.

Pierwsze nianie elektroniczne, termometry i laktatory bezdotykowe okazały się ogromnym sukcesem. 
Wokół naszych produktów udało się stworzyć społeczność zbudowaną z samych zadowolonych mam. 
Przy projektowaniu i tworzeniu produktów Neno wspierają nas położne, lekarze i pielęgniarki z całej Polski. 
Wspópracujemy ze szkołami rodzenia i poradniami laktacyjnymi.

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Każda MAMA 
jest SUPERBOHATERKĄ
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due
Podwójny laktator elektroniczny Neno Due zaoszczę-
dzi Twój czas, pomagając Ci bezpiecznie odprowadzić 
pokarm z obydwu piersi w tym samym czasie. Laktator 
Neno Due będziesz mogła obsługiwać z przyjemnością 
dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu. Urządzenie 
posiada funkcje zapamiętywania ostatnich ustawień.

podwójny bezprzewodowy laktator elektroniczny

Rozmiar: 105×125×52 mm
Port ładowania: USB typu C
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion
Ilość trybów pracy: 5 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18,9–42,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 3,9–20,5 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko, 2×rurka PVC,
2×podstawka pod butelkę, 4×zaworek, 2×lejek, 2×pokrywka na lejek, 2×membrana, 
kabel USB-C, 2×zestaw ze smoczkiem, 2×zatyczka butelki, instrukcja obsługi
Waga: 785 g

uno
bezprzewodowy pojedynczy laktator elektroniczny

Neno Uno to inteligentny laktator elektroniczny, 
naśladujący ruch ssania dziecka w celu zwiększenia 

naturalnej laktacji. Urządzenie posiada aż 6 ustawień 
stymulacji oraz 9 poziomów intensywności odciągania, 

dzięki czemu możesz go dostosować do swoich potrzeb. 
Laktator posiada również funkcję zapamiętywania 

ostatnich ustawień. Neno Uno jest idealny na wyjazdy, 
wakacje i czas poza domem.

Rozmiar: 81×66×62 mm
Port ładowania: USB typu C

Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-   Ion
Ilość trybów pracy : 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18,9–42,9 kPa

Siła odsysania w trybie stymulacji: 3,9–38,9 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko,

podstawka na butelkę, 2×zaworek, lejek, pokrywka na lejek, membrana, 
kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem, zatyczka butelki, instrukcja obsługi

Waga: 300 g
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angelo
Neno Angelo to bezprzewodowy laktator elektroniczny.
Angelo powstał na bazie modelu Uno, dodaliśmy jednak 
trzeci tryb odciągania – tzw. „Let-down mode”, który
pozwala na jeszcze bardziej wydajne odciąganie pokarmu.
Lekki, przenośny i ergonomiczny, jest idealny na wyjazdy 
oraz spędzanie czasu poza domem. 

trójfazowy bezprzewodowy laktator elektroniczny

Rozmiar: 82×67×64 mm
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Port ładowania: USB typu C
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Ilość faz: laktator 3-fazowy
Funkcja smart: 5-fazowa
Ilość poziomów stymulacji: 9 
Ilość poziomów odciągania: 9 
Ilość poziomów mieszanych: 9
Siła odsysania w trybie głębokiego 
odciągania pokarmu: 21,7–45,4 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 5,4–35,7 kPa 
Tryb mieszany: 22–44,8 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 
butelka na mleko, 2×zaworek,
lejek, pokrywka na lejek, membrana, 
kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem,
zatyczka butelki, instrukcja obsługi
Waga: 392 g

bella
bezprzewodowy pojedynczy laktator elektroniczny

Laktator elektroniczny Neno Bella został 
zaprojektowany z myślą o wsparciu i pobudzeniu 

naturalnej laktacji. Przed odprowadzeniem pokarmu, 
laktator elektroniczny Neno Bella pobudza gruczoły 

mleczne w piersi, zapewniając lepszy przepływ mleka.
Możesz korzystać z tego laktatora niezależnie od 

rozmiaru swoich piersi. Laktator posiada dwie fazy pracy.

Rozmiar: 105×53 mm 
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Port ładowania: USB typu C
Automatyczne wyłączenie: po 30 min

Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Ilość trybów pracy: 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18,9–42,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 3,9–38,9 kPa

Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko,
podstawka pod butelkę, 2×zaworek, lejek, pokrywka na lejek,

membrana, kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem, etui, 
zatyczka butelki, rurka PVC, instrukcja obsługi

Waga: 417 g



Every MUM is a superhero 
CAMINO 

Ambasadorka marki 

camino
Podwójny i trójfazowy oraz bezprzewodowy laktator 
elektroniczny NENO CAMINO został stworzony z myślą
o wszystkich aktywnych mamach. Dzięki wbudowanemu 
akumulatorowi Neno Camino pozwala na bezbolesne 
i szybkie pobranie nadwyżki pokarmu w dowolnym miejscu 
i czasie. Laktator Neno Camino posiada aż 3 fazy pracy. 
Faza stymulacji pobudza laktację, faza odciągania zapewnia 
wydajny pobór pokarmu, a trzecia faza, czyli tryb mieszany, 
może być używana pod koniec odciągania pokarmu, aby po-
móc opróżnić pierś i zwiększyć laktację.

trójfazowy podwójny bezprzewodowy 
laktator elektroniczny premium

Rozmiar: 151×42×36 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: Laktator 3-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 5 (L1–L5) 
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9 (L1–L9)
Ilość poziomów mieszanych: 5 (L1–L5)
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Butelki na mleko z termoplastycznego materiału PPSU
Urządzenie można stosować z jedną butelką
Siła odsysania z zastosowaniem dwóch butelek: 
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 20,3–43.2 kPa;
Siła odsysania w stymulacji: 14.5–21 kPa; mieszany: 15–38.7 kPa;
Zawartość zestawu: stacja pompująca, 2×butelka na mleko, 2×zawór do butelki, 
2×lejek, 2×pokrywka lejka, przewód USB typ C, 2×instrukcja
Waga pompy: 276 g
Waga całego zestawu: 1720 g



BUENO 

bueno
Neno Bueno to nowy model z serii Premium. Bueno to 
podwójny laktator elektroniczny, który posiada 2-fazową 
funkcjonalność smart, intuicyjny panel dotykowy, a w tym 
5 poziomów stymulacji i 9 poziomów głębokiego odcią-
gania pokarmu. Ten laktator to nie tylko najwyższa jakość 
wykonania i pełna funkcjonalność, ale także niesamowity 
design nawiązujący do najnowszych trendów. 

Rozmiar: 72×72×95 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość trybów pracy: 2
Ilość poziomów stymulacji: 5 
Ilość poziomów głębokiego odciągania pokarmu: 9 
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18.9–42.9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 18.9–33,8 kPa 
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko,
2×rurka PVC, 2×podstawka na butelkę, 4×zaworek, 2×lejek,
2×pokrywka na lejek, 2×membrana, kabel USB typ C, 2×zestaw ze smoczkiem, 
2×zatyczka butelki, instrukcja obsługi, welwetowy woreczek 
Waga pompy: 768 g
Waga całego zestawu: 2096 g

bezprzewodowy podwójny
laktator elektroniczny premium

Every MUM is a superhero 

Ambasadorka marki 



perfetto
To nasz trzeci laktator z serii premium. Trójfazowy, 
bezprzewodowy laktator elektroniczny Neno Perfetto, 
został wyposażony w funkcję wodoodporności IPX6, 
która zapewnia bezpieczniejsze i wygodniejsze odciąganie 
pokarmu. Wyróżnia go nie tylko  unikatowy i elegancki 
design, ale również obecność trzeciej, dodatkowej fazy 
odciągania pokarmu. Ten tryb doskonale sprawdza się przy 
pobudzaniu laktacji, gdyż wiernie naśladuje ssące ruchy 
niemowlaka.  Dzięki zastosowaniu trzeciej fazy odciągania, 
pierś zostaje właściwie opróżniona, a w konsekwencji 
gruczoły mleczne są stymulowane do dalszej 
produkcji pokarmu.

trójfazowy bezprzewodowy wodoodporny
pojedynczy laktator elektroniczny

Rozmiar: 80×68×60 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: Laktator 3-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 9 (L1–L9) 
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9 (L1–L9)
Ilość poziomów mieszanych: 9 (L1–L9)
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Butelki na mleko z termoplastycznego materiału PPSU
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 20.3–43.2 kPa;
Siła odsysania w stymulacji: 14.5–21 kPa; mieszany: 15–38.7 kPa;
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, kabel USB typ C,
butelka na mleko, nakrętka butelki, 2×pokrywka lejka, lejek 21 mm, lejek 24 mm, 
zestaw ze smoczkiem, nakrętka butelki, 2×zaworek, 2×woreczek do przechowywania 
pokarmu, konektor do lakatora, instrukcja
Waga całego zestawu: 183 g

Every MUM is a superhero 
PERFETTO 

Ambasadorka marki 
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mare
bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny

Neno Mare można używać do odprowadzania mleka 
z jednej lub z obydwu piersi, dzięki czemu możesz do-

stosować pracę urządzenia do swoich potrzeb. Laktator 
Neno Mare jest dwufazowy, co sprzyja delikatnemu 

pobieraniu pokarmu mamy. Każdy laktator podwójny 
Neno może również pełnić funkcję laktatora na 1 pierś.

Wymiary: 77×77×95 mm
Port ładowania: USB typu C

Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion
Ilość trybów pracy: 5 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18.9–42.9 kPa

Siła odsysania w trybie stymulacji: 3.9–20.5 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko, 2×rurka PVC,

2×podstawka pod butelkę,4×zaworek, 2×lejek, 2×pokrywka na lejek,
2×zestaw ze smoczkiem, 2×membrana, kabel USB-C,

2×zatyczka butelki, instrukcja obsługi
Waga: 748 g

bella-twin
bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny

Rozmiar: 105×53 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość trybów pracy: 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu
Czas ładowania: 2 godz
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 21,2–44,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 16,5–41 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko, 2×rurka PVC, 
2×podstawka pod butelkę, 4×zaworek, 2×lejek, 2×pokrywka na lejek, 
2×membrana, kabel USB typu C, 2×zestaw ze smoczkiem, 
2×zatyczka butelki, instrukcja obsługi
Waga: 733 g

Podwójny bezprzewodowy laktator elektroniczny 
Neno Bella-Twin służy do odciągania pokarmu szybko, 
bezboleśnie i komfortowo. Podwójna wersja naszego 
popularnego laktatora Bella zapewnia wygodne
odprowadzanie mleka z obu piersi w tym samym czasie.
Każdy laktator podwójny Neno może również pełnić funk-
cję laktatora na 1 pierś.
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Inspirowane Dziećmi, 
         stworzone dla Rodziców

neno due
podwójny bezprzewodowy laktator elektroniczny

To pojedynczy laktator elektroniczny działający 
w dwóch trybach: stymulacji oraz aktywnego pobo-
ru pokarmu. Każdy z wymienionych trybów działa 
odpowiednio na 5 i 9 poziomach. Laktator jest lekkii 
poręczny – z łatwością zmieści się do damskiej torebki. 
Zachwyca swoim minimalizmem i prostotą. Z myślą 
o mamach, które nie są zwolenniczkami dotykowego pa-
nelu sterowania, producent stworzył klasyczny system 
obsługi za pomocą przycisków.

bezprzewodowy laktator pojedynczy

primo

Rozmiar: 82×67×64 mm
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 5 
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9 
Siła odsysania w trybie głębokiego
odciągania pokarmu: 21.7–45.4 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 5.4–35.7 kPa 
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko,  pokrywka na lejek,
lejek, podstawka na butelkę, nakrętka na butelkę, smoczek, kabel USB-C,
konektor do laktatora, 2×woreczek do przechowywania mleka, instrukcja obsługi
Waga: 357 g



Mleko Mamy nie ma sobie równych. To prawda. Karmienie piersią wzmacnia naturalną 
więź pomiędzy Mamą, a jej bobasem. To też prawda. A jednak nie zawsze mama jest 
obok, aby nakarmić niemowlę, a dziecko musi być karmione nawet od 8-12 razy na 
dobę. Dlatego powstały laktatory. 

Który zatem wybrać? Nie ma jednego, uniwersalnego produktu dla wszystkich kobiet. 
Wybór rodzaju laktatora uzależniony jest zatem od tego, w jakich celach ma być uży-
wany. Wszystko zależy zatem od potrzeb i preferencji młodej mamy. 

Poniżej przedstawiamy porównanie laktatorów marki Neno, które pomoże Wam w od-
powiedzi na pytanie „Który laktator wybrać?”

Wiele Mam twierdzi, że karmienie piersią to najprzyjemniejsze i najbardziej zbliżające 
doświadczenie, jakiego można zaznać podczas całego macierzyństwa. Natura tak to 
zorganizowała, że cały szereg hormonów steruje Twoim ciałem, aby karmienie prze-
biegało jak najsprawniej. Niestety nie zawsze laktacja przebiega prawidłowo – stres, 
nerwy, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą sprawić, że w piersiach jest za mało 
mleka. Z pomocą przychodzą odpowiednio dobrane laktatory.

Laktacja to złożony proces i rozwija się od 4 do 6 tygodni. Zarówno dla Ciebie, jak 
i dla dziecka to nowe zjawisko więc obydwoje będziecie się stopniowo przyzwyczajać 
do nowych warunków. Podobnie jak każda umiejętność, nauka korzystania z laktatora 
wymaga nieco czasu. Mamy, które korzystają z laktatorów, zapewniają, że warto po-
święcić temu chwilę, bo przynosi to dużo korzyści zarówno im, jak i ich dzieciom.

Laktator elektryczny – o co chodzi?

Neno Mare

Porównanie laktatorów
„Jaki laktator wybrać?” Neno Bella Twin

Laktator elektryczny Neno naśladuje naturalny rytm i siłę ssania dziecka: na początku 
jest szybkie i płytkie, a potem zwalnia i pogłębia się. To faza stymulacji i głębokiego 
odciągania. Wbudowany w laktator system automatycznie zmienia tryby, ale możesz 
je także kontrolować ręcznie na ekranie. Wystarczy więc, że odprężysz się, a laktator 
zrobi całą robotę za Ciebie. 

W zależności od modelu, który wybierzesz, laktatory mają kilka trybów stymulowania 
i kilka poziomów odciągania pokarmu. Możesz regulować te ustawienia w zależności od 
swoich preferencji. Pamiętaj, by czuć się przy tym komfortowo. Podciśnienie zwiększaj 
do momentu, aż zacznie być niekomfortowe, wówczas zmniejsz je o stopień. To zagwa-
rantuje Ci najlepsze efekty. Odciąganie pokarmu to jednak kwestia wprawy, więc nie 
załamuj się, jeśli nie odciągniesz pełnej butelki mleka już po pierwszej próbie.

Nowoczesne Mamy wybierają laktatory elektroniczne. Po co używać męczących lak-
tatorów manualnych, skoro możesz ułatwić i uprzyjemnić sobie odciąganie pokarmu? 
Laktatory Neno polecane są przez Mamy ze względu na swoją cichą pracę. Czasem 
musisz odciągnąć nadmiar pokarmu w nocy, a cichy laktator nie obudzi ani partnera, 
ani dziecka śpiącego obok. 

Laktatory elektroniczne Neno mają baterię, która pozwala na 120 minut pracy bez 
ładowania. Tę cechę chwalą szczególnie Mamy aktywne zawodowo. Laktator można 
wziąć o torebki i użyć wtedy, gdy będzie potrzebny. 

Jaki laktator wybrać?

Neno Bella Twin

Neno Due
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Laktator to urządzenie, którego ani młodym mamom, ani kobietom oczekującym narodzin 
dziecka, przedstawiać w zasadzie nie trzeba. Dużo kobiet twierdzi, że nie wyobraża sobie 
bez niego codziennego życia, wielu młodym mamom pomógł w uregulowaniu laktacji, 
a wszystkim ułatwił powrót do aktywności – czy to zawodowej, czy towarzyskiej. Laktator 
bowiem pozwala na odciągnięcie pokarmu i podanie go w momencie, gdy Mamy nie 
ma przy dziecku. Biorąc pod uwagę, że niemowlak powinien być przystawiany do piersi  
8-12 razy w ciągu doby, to pomoc laktatora staje się po prostu koniecznością. 

Często pytacie nas jaki laktator wybrać i czym różnią się od siebie. Przygotowaliśmy 
krótkie zestawienie laktatorów elektronicznych Neno. Skorzystaj z niego i znajdź ten, 
który spełnia Twoje oczekiwania. 

Elektroniczne laktatory pojedyncze Elektroniczne laktatory podwójne

MODEL UNO ANGELO BELLA DUE CAMINO BUENO BELLA TWIN MARE

Liczba faz 2 3 2 2 3 2 2 2

Liczba 
poziomów
stymulacji

6 9 6 5 5 5 6 6

Liczba poziomów
odciągania

9 9 9 9 9 9 9 9

Liczba
poziomów
mieszanych

- 9 - - 5 - - -

Czas pracy 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h

Automatyczne 
wyłączenie

30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Czas ładowania 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min

Port ładowania USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C

Pojemność 
i rodzaj baterii

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
2000 mAh

Li-ion 3.7V
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
2000 mAh

Li-ion 3.7V
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
2000 mAh

Połączenie 
krzyżowe

- - - × × ×

Liczba wejść
do pompy

- - 1 2 1 2 1 2

Waga 300 g 392 g 417 g 785 g 706 g 790 g 733 g 748 g

Butelka
150 ml

tworzywo
PP BPA FREE

180 ml
tworzywo

PP BPA FREE

150 ml
tworzywo

PP BPA FREE

150 ml 
tworzywo

PP BPA FREE

180 ml
tworzywo

PP BPA FREE

180 ml
tworzywo

PP BPA FREE

150 ml
tworzywo

PP BPA FREE

150 ml
tworzywo

PP BPA FREE

Dodatkowy 
zaworek

Dodatkowy 
zatyczyki

× × × × ×

Woreczek do
przechowywania

× ×
etui
plastikowe × × ×

W zestawie

pompa,
butelka
na mleko,
podstawka
pod butelkę,
2 zaworki,
membrana,
smoczek,
lejek 
+pokrywka, 
przewód 
USB-C,
instrukcja

pompa,
butelka na 
mleko,
zatyczka do 
butelki,
2 zaworki,
membrana,
smoczek,
lejek 
+pokrywka, 
przewód
USB-C,
instrukcja

pompa,
butelka na 
mleko,
podstawka 
pod butelkę,
2 zaworki,
membrana,
smoczek,
lejek 
+pokrywka, 
przewód
USB-C,
instrukcja

pompa,
2 butelki
na mleko,
2 podstawki 
pod butelki,
4 zaworki,
2 membrany,
2 smoczki,
lejek 
+pokrywka, 
2 przewody 
silikonowe,
instrukcja

pompa,
2 butelki
PREMIUM,
2 podstawki pod 
butelki, 2 zatyczki 
do butelek,
4 zaworki,
2 membrany,
2 smoczki,
lejek 
+pokrywka, prze-
wód silikonowy,
instrukcja

pompa,
2 butelki
PREMIUM,
2 podstawki 
pod butelki, 
2 zatyczki do 
butelek,
4 zaworki,
2 membrany,
2 smoczki,
lejek 
+pokrywka, 
2 przewody 
silikonowe,
przewód
USB-C,
instrukcja

pompa,
2 butelki na mleko,
2 podstawki pod 
butelki,
4 zaworki,
2 membrany,
2 smoczki,
lejek 
+pokrywka, 
2 przewody
silikonowe,
przewód
USB-C,
instrukcja

pompa,
2 butelki na 
mleko,
2 podstawki 
pod butelki,
2 zatyczki
do butelek,
4 zaworki,
2 membrany,
2 smoczki,
lejek 
+pokrywka, 
2 przewody
silikonowe,
przewód
USB-C,
instrukcja

20 21
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 Waga : 

 Automatyczne wyłączenie : 

 Rozmiar : 

 Siła odsysania w trybie poboru pokarmu : 

 Pojemność i rodzaj baterii : 

 Siła odsysania w trybie stymulacji : 

 Port ładowania : 

 Zawartość zestawu : 

 Ilość trybów pracy : 

 Czas ładowania : 
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butelka antykolkowa o pojemności 240 ml & 300 ml

Neno Bottle 240 i Neno Bottle 300 to kolejne
modele butelek w ofercie Neno. Butelki można używać do 

karmienia oraz picia, a ponadto pomagają odprowadzać 
pokarm i są kompatybilne  z wszystkimi laktatorami marki 
Neno. Tym razem oprócz antykolkowego smoczka w zesta-

wie znajdziesz również specjalny uchwyt do nauki picia oraz 
pływak z obciążnikiem, który zapewni Twojemu dziecku 

komfort picia pod dowolnym kątem.

butelka  
240 & 300

Pojemność butelki: 240 i 300 ml
Wymiary: 240 (170×65 mm) 300 (190×65 mm)

Materiał wykonania: PP/Silikon
Zawór antykolowy: TAK

Skala na butelce: TAK
Uchwyt w zestawie: TAK

Rurka w zestawie: TAK
Kompatybilność z wszystkimi laktatorami NENO

W zestawie: Butelka, Smoczek rozmiar M (240 ml) 3–6 mies.,
rozmiar L (300 ml) 6+ mies., Nakrętka, Pokrywka, Silikonowa rurka z pływakiem, 

Szczoteczka do  czyszczenia pływaka, Uchwyt, Igła do przetykania pływaka.
Waga: 240 (109 g), 300 (121 g) 

Delikatny, miękki materiał, z którego wykonano smo-
czek sprawia, że ssanie mleka z butelki jest dla dziecka 
łatwe i przyjemne. Smoczki butelek Neno Bottle 150 
zaprojektowano z myślą o zdrowiu dzieci i są całkowicie 
bezpieczne dla noworodków. Butelka Neno Bottle 150 
może być użyta do karmienia dzieci już od pierwszych 
dni po urodzeniu.

antykolkowa butelka bez BPA do karmienia

Wymiary: 140×70 mm
Pojemność butelki: 150 ml
Materiał wykonania: PP/Silikon
Zawór antykolowy: TAK
Skala na butelce: TAK 
Kompatybilna z wszystkimi
laktatorami NENO
Waga: 65 g

butelka 150
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 Waga : 

 Automatyczne wyłączenie : 

 Rozmiar : 

 Siła odsysania w trybie poboru pokarmu : 

 Pojemność i rodzaj baterii : 

 Siła odsysania w trybie stymulacji : 

 Port ładowania : 

 Zawartość zestawu : 

 Ilość trybów pracy : 

 Czas ładowania : 
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Urządzenie Neno Leite to silikonowy kolektor
mleka służacy do zbierania mleka podczas
karmienia/odciągania z drugiej piersi. Ma na celu 
zbieranie pokarmu w prosty i efektywny sposób.

kolektor na mleko/ magiczna butelka

Pojemność: 100 ml
Wymiary: 150×85×60 mm
Materiał wykonania nakrętki: PET
Skala na kolektorze: TAK
Zawartość zestawu: kolektor na mleko z pokrywką

leiteclaro
2 kolektory na mleko dla matki karmiącej

To zestaw dwóch kolektorów na mleko, które dyskretnie 
ukryte pod bielizną, zbierają cenny pokarm. Nie musisz 

zatem obawiać się, że Twoja bielizna zabrudzi się 
w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Każda 

z kolektorów pomieści do 40 ml mleka, które z powo-
dzeniem możesz przelać do butelki i podać maluszkowi. 

W zestawie znajduje się  poręczne etui, które pozwala 
w wygodny sposób przechowywać produkt.

Pojemność: 2×40 ml
Wymiary: 95×105×25 mm

Materiał:  PP, silikon
Zawartość zestawu:

kolektor na mleko×2, etui, 
Waga: 36 g

Waga zestawu 115 g
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Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału, pokarm 
można umieścić w lodówce lub zamrażarce tuż po 

pobraniu. Na woreczku zostało wygospodarowane 
miejsce na zapisanie wszystkich ważnych informacji 

związanych z pobraniem pokarmu.

zestaw woreczków do przechowywania pokarmu

Pojemność: 150 ml
Wymiary: 150×145 mm

Materiał wykonania adaptera: PE
Materiał wykonania woreczka: PE
Materiał wykonania nakrętki: PET

W zestawie: 20 woreczków plus jeden adapter
Skala na woreczku: TAK

Kompatybilne z wszystkimi laktatorami NENO: TAK

zestaw
woreczków

Nasze lejki Neno wykonane są z elastycznego 
i przyjemnego silikonu, komfortowo dopasowującego 
się do kształtu piersi, co pomaga zapobiec 
dyskomfortom. 

lejki kompatybilne z każdym laktatorem Neno

lejki
wymienne

3 rozmiary: 21 slim, 24 standard, 27 large 
Materiał wykonania nakrętki: silikon
Gwint dopasowany do każdego laktatora Neno

rozmiar

średnica
brodawki 
16–17mm

średnica
brodawki 
23–24mm

rozmiar

27

21

średnica
brodawki 
19–22mm

rozmiar
24
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Części zamienne do wszystkich 
   laktatorów Neno...

Silikonowy lejek wymienny do wszystkich laktatorów marki Neno. 
Dopasuje się do każdego rozmiaru piersi i zapewni maksymalny komfort 
i wygodę oraz pozwoli na właściwy przepływ mleka podczas odciągania. 
Dodatkowy lejek świetnie sprawdzi się w podróży lub w innych sytuacjach, 
kiedy nie ma możliwości mycia laktatora po każdym użyciu. 

Nasze lejki są całkowicie bezpieczne, nie zawierają BPA i są idealne dla 
każdej mamy.

Membrana wymienna do wszystkich laktatorów Neno 
jest w całości wykonana z silikonu i nie zawiera BPA.
Membrana zapobiega przedostawaniu się mleka oraz wilgoci do rurek 
laktatora i zapewnia higieniczne odciąganie pokarmu. 
Dodatkowo, membrany laktatorów Neno są wyposażone w specjalny 
system, który zapobiega mieszaniu się powietrza między przewodami 
a odciągniętym mlekiem podczas pracy laktatora.

Wymienna rurka do laktatorów Neno łączy butelkę i lejek poprzez konek-
tor z silniczkiem laktatora. Rurka reguluje przepływ powietrza w trakcie 
odciągania mleka, jest stworzona z PVC i nie zawiera BPA. Zapasowy 
egzemplarz idealnie sprawdzi się w trakcie podróży lub w sytuacji, kiedy 
nie ma warunków do mycia laktatora

Wymienny zaworek do wszystkich laktatorów NENO, zapewnia przepływ 
mleka w odpowiednim kierunku podczas odciągania, gwarantując 
efektywne odciąganie pokarmu podczas korzystania z laktatora,
 a ponadto stabilizuje moc ssania urządzenia. 

Wymienna część zapewni właściwe 
funkcjonowanie urządzenia w każdej sytuacji.

LEJEK NA LAKTATOR

WYMIENNA RURKA DO LAKTATORÓW NENO

MEMBRANA DO LAKTATORÓW MARKI NENO

ZAWOREK DO LAKTATORÓW MARKI NENO

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest naszym priorytetem. 
Gdy jesteś dłużej poza domem i nie masz możliwości umycia 
laktatora po użyciu, skorzystaj z poręcznego zestawu części za-
miennych. Znajdziesz tam: silikonowy lejek , wymienną rurkę, 
membranę oraz zaworek. Każdy z elementów jest w pełni kom-
patybilny ze wszystkimi modelami laktatorów Neno. Wszystko 
dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa maluszka.

zestaw części zamiennych do laktatorów

spare 
parts kit

W zestawie:  1×lejek, 1×rurka PCV, 2×zaworek, 2×membrana
Kompatybilny z: Neno Mare, Neno Angelo, Neno Bueno,
Neno Uno, Neno Due, Neno Bella, Neno Bella Twin, Neno Camino
Wymiary pudełka: 225×176×170 mm

2

2 1

1

×

× ×

×
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elektroniczna wideo-niania

Neno Gato 2 to młodsza siostra elektronicznej niani 
Neno Gato. Urządzenie składa się z kamery nawiązującej 
do motywu kotka oraz przenośnego odbiornika, dzięki 
którym możesz mieć swojego maluszka cały czas na oku. 
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję dwustronnej 
komunikacji, która pozwala nie tylko usłyszeć płacz 
dziecka, ale również szeptać do niego. Zasięg sygnału 
wynosi do 50m w pomieszczeniu oraz do 260m na 
zewnątrz. Wszystko to dla Twojego komfortu oraz 
bezpieczeństwa Twojej pociechy.

gato 2

Wyświetlacz: 2 cale
Zasilanie: DC 5V 1A
Zasięg sygnału: do 260m (na zewnątrz), do 50m (wewnątrz)
Kąt widzenia kamery: 70°
Rozdzielczość monitora: 176×220 px
Wbudowany akumulator (odbiornik): 750 mAh
Zakres częstotliwości: 2400~2483.5 MHz, 17dBm
Tryb nocny: tak do 5m
Temperatury pracy:  -10–50° C
Wymiary: odbiornik 62×126×24 mm, kamera 62×110×60 mm
Waga: odbiornik 94 g, kamera 67 g

Jak często wymieniać
elementy laktatora?

membrana

Elementy laktatora, które mają styczność 
z mlekiem, wymień gdy zauważysz zużycie 
pęknięcia lub wyraźną zmianę koloru.

• używasz 1–3 dziennie •• używasz częściej

co 8 tygodni
co 3–4 tygodnie••

••

••

•

•

•

co 2–3 miesiące

gdy zauważysz zużycie

co miesiąc

co 6 miesięcy

Wymienić, gdy wilgoć
dostanie się do środka, lub 
gdy dren jest uszkodzony

zaworek

lejek

dren

30
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Neno Vera to elektroniczna wideo-niania, dzięki której 
zawsze możesz mieć oko na swoje dziecko. Przenośny 

odbiornik jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz  
o przekątnej 3.2 cala. W nadajniku niani elektronicznej 

neno Vera umieszczono czujnik temperatury. Dzięki 
niemu możesz mieć pewność, czy twojemu dziecku 

nie jest za gorąco lub za zimno. Wszystkie informacje 
są jasne i widoczne, co czyni obsługę odbiornika 

wyjątkowo łatwą i przyjemną.

vera
niania elektroniczna

Wyświetlacz: 3.2 cale
Zasilanie: DC 5V 1A

Zasięg sygnału: do 260m (na zewnątrz), do 50m (wewnątrz)
Kąt widzenia kamery: 75°

Rozdzielczość monitora: 320×240 px
Wbudowany akumulator (odbiornik): Li-Po 1150 mAh

Zakres częstotliwości: 2400~2483.5 MHz, 17dBm
Tryb nocny: tak do 5m

Temperatury pracy:  -10~50° C
Wymiary: odbiornik 124×72×17mm, kamera 62×115×62mm

Waga: odbiornik 110g, kamera 81g

Inspirowane Dziećmi, 
         stworzone dla Rodziców

neno lui
elektroniczna wideo-niania
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avante
inteligentna niania elektroniczna WiFi

Rozdzielczość: 1080 p (1920×1080)
Aplikacja mobilna Tuya Smart dla iPhone'a 

i telefonów z sytemem Android
Kąt widzenia: 100°

Kąt obrotu: 355° w poziomie, 90° w pionie
Kodek: H.264

Zasilanie: micro USB 5V–1.5V
Tryb nocny: 6 diod IR

Temperatura pracy: -10 — + 50°C
Wsparcie zapisu kart micro SD do 128 GB

Możliwość robienia filmów i zdjęć
Dwustronna komunikacja audio

WiFi.802.11 b/g/n 2.4 Ghz
Rodzaj obiektywu: 3.6 mm F 1.6

Rozmiar: 8.5×8.5×12cm
Waga brutto: 222g

Neno Avante to elektroniczna wideo-niania uroczo 
kamuflująca się w pokoju Twojego dziecka, dzięki której 

możesz monitorować co robią Twoje dzieci podczas 
nieobecności dorosłego w pokoju. 

lui
inteligentna niania elektroniczna WiFi

Wideo-niania elektroniczna Neno Lui, dzięki której 
zaobserwujesz co robią Twoje dzieci podczas 
nieobecności dorosłego w pokoju. Urządzenie pozwala 
na dwustronną komunikację głosową i monitorowanie 
temperatury pomieszczenia w dedykowanej aplikacji
na telefon i smartfon. Wbudowana funkcja szumisia 
dla spokojnego snu Twojego maleństwa.

Rozdzielczość: 1080p (1920×1080)
Aplikacja mobilna: Tuya Smart w j. polskim
Klatki na sekundę: 1920×1080 15fps, 640×360 30 fps
Kąt widzenia: 100°
Kodek: H.264
Zasilanie: micro USB, 5V 1.5A
Rodzaj obiektywu: F3.6 mm, F 2.2
WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Tryb nocny: 3 ukryte diody IR 
Wbudowane kołysanki
Pomiar temperatury otoczenia
Możliwość robienia filmów i zdjęć
Temperatura pracy: -10 do 50°C
Wsparcie kart micro SD: max 32 GB
Wymiary: 65×65×55 mm (kamera), 120×80×50 mm (silikonowe etui)
Waga: 76 g (kamera) 189g (kamera w silikonowym etui)
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titto
silikonowa lampka nocna dla dzieci

Materiał: silikon/ABS/PC
Pojemność baterii: 1200 mAh

Zasilanie: 5V
Temperatura barwowa światła:

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

Wymiary: 147×90×98  mm
Zawartość zestawu:: lampka króliczek,
przewód USB, pilot,  instrukcja obsługi

Waga: 164 g

Silikonowa lampka nocna w kształcie króliczka delikatnie oświetli 
pomieszczenie, w którym zasypia Twój maluszek. To również dosko-

nały towarzysz do zabawy dla Twojego dziecka. Gdy maluszek 
dotknie i przytrzyma ogonek lampki, barwa światła oraz jego inten-

sywność zaczną się zmieniać. Można również sterować intensywno-
ścią światła — od jasnego i wyraźnego, po delikatne i przyciemnione, 
a także wybierać kolor oświetlenia. Do zestawu dołączono wygodny 

pilot umożliwiający sterowaniem urządzeniem na odległość.

neno vera
elektroniczna wideo-niania

Inspirowane Dziećmi, 
         stworzone dla Rodziców
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Aspirator dla dzieci Neno Sinus zapewnia bezpieczne 
i komfortowe usunięcie wydzieliny z nosa Twojego malu-

cha. Cztery rodzaje końcówek dołączonych do zestawu 
Neno Sinus pozwalają dostosować urządzenie do wieku

 i potrzeb dziecka. Neno Sinus posiada 3 tryby zasysa-
nia, dzięki którym można swobodnie przełączać urzą-

dzenie tak, aby dostosować jego działanie 
do potrzeb dziecka

Napięcie zasilania: 5V–1A
Moc: 2.2 W

Akumlator: 3.7 V, Li 400 mAh
Wodoodporność: IPX6
Siła ssania: < ~60 kPa

Czas ładowania: ok. 1.5 godz 
Czas działania: ok. 1 godz

Wymiary: 154×32×70 mm (bez końcówki silikonowej)
Zawartość zestawu: 4×silikonowa końcówka, pojemnik na wydzielinę, 

pokrywka zapobiegająca cofaniu się wydzieliny z pojemnika, 
zewnętrzna pokrywka pojemnika, przewód USB (do ładowania)

Waga: 153 g

sinus
bezprzewodowy aspirator do udrażniania nosa dla dzieci

denti
Troszcz się o zdrowie swoich dzieci, którym nie wyrosły
jeszcze ząbki. W zestawie ze szczoteczką dołączyliśmy
końcówkę do masażu dziąseł dzieci powyżej 3 miesiąca życia. 
Neno Denti jest małą szczoteczką zasilaną na baterię typu AAA, 
dzięki czemu możesz z łatwością zabrać ją ze sobą gdy wyjeż-
dżasz z dzieckiem na wczasy lub w inną, długą podróż. Wymien-
ne szczoteczki można dokupić osobno, dzięki temu urządzenie 
może towarzyszyć Twojemu dziecku przez wiele lat.

elektroniczna szczoteczka dla dzieci

Tryb pracy: delikatne wibracje, 17000 na minutę
Wbudowany licznik czasu: 2 minuty szczotkowania, przerwa co 30 sekund
Zestaw końcówek: do szczotkowania, masażu dziąseł, czyszczenia języka,
czyszczenia przestrzeni międzyzębowej
Wbudowany licznik czasu: 2 minuty szczotkowania, przerwa co 30 sekund
Włosie: Miękkie, nylonowe włoski
Czas pracy na jednej baterii: do 150 dni
Podświetlenie: dioda LED do dokładnej obserwacji dziąseł i zębów
Zasilanie: 1×bateria AAA (brak w zestawie)
Wodoodporność: IPX7
Zawartość zestawu: szczoteczka, głowica ze szczoteczką, instrukcja, 3 gumowe końcówki
Wymiary: 149×28×28 mm
Waga: 28 g ( bez baterii )
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vita
To urządzenie dla najbardziej wymagających. 
Działa aż w pięciu trybach pracy: sterylizacji, 
podgrzewania posiłków, podgrzewania mleka, 
utrzymywania temperatury oraz rozmrażania. To 
nie tylko wygoda, ale również oszczędność miej-
sca w kuchni. Neno Vita ma wbudowaną funkcję 
podświetlenia nocnego, dzięki której możesz uży-
wać go o każdej porze dnia i nocy. Wygodny panel 
dotykowy sprawia, że urządzenie jest banalnie 
proste w obsłudze.

5w1 – Sterylizator i podgrzewacz

Moc: AC 220–240 V 500 W 50/60 Hz
Zalecana temperatura i wilgotność w pomieszczeniu:  15–30°C / 30–80%
Wymiary: 20.2×14.5×17 cm
Długość kabla: 100 cm
Tryb podgrzewania: TAK
Tryb rozmrażania: TAK
Tryb podgrzewania posiłków: TAK
Tryb sterylizacji: TAK
Budowa urządzenia: przeźroczysta pokrywka, koszyczek na butelki, korpus
Waga: 1024 g

To elektroniczny podgrzewacz do chusteczek nawil-
żanych dla niemowląt, działający aż w trzech po-

ziomach podgrzewania. Możesz zatem dostosować 
temperaturę do rodzaju pielęgnacji, jaki serwujesz 

maluszkowi. Podgrzewacz został wyposażony w 
wygodny i przyjemny  w korzystaniu panel dotyko-
wy oraz antypoślizgową podstawkę. Nie musisz się 

zatem obawiać, że Twój maluszek strąci pojemnik w 
czasie zabiegów pielęgnacyjnych.  Urządzenie pomie-

ści aż 150 sztuk chusteczek.

calor
podgrzewacz do nawilżanych chusteczek

Trzy poziomy podgrzewania
Zasilanie: AC 220V 20W

Długość kabla:  100 cm
Wymiary: 25×16×11 cm

Waga: 625 g
Zawartość zestawu:

podgrzewacz, instrukcja obsługi
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Wymiary: 136×220×258 mm
Napięcie: 220–240 V, 50/60 Hz

Moc pracy: 800 W
Maksymalna pojemność: 1.1 l

Waga netto: 1.17 kg 
Waga brutto: 1.45 kg

Długość kabla: 100 cm
Butelka nie jest dołączona do zestawu

ekspres do mleka modyfikowanego

Neno Aqua jest urządzeniem, które gotuje, pod-
grzewa, schładza i utrzymuje temperaturę wody. 

Ekspres jest przeznaczony do przyrządzania mleka 
modyfikowanego, jednak świetnie sprawdzi się 

również podczas przygotowywania
kawy czy herbaty.

aqua

Wymiary produktu:  25.9×14×29.5 cm
Napięcie zasilania i częstotliwość: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc grzewcza: 300 W
Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml
Waga brutto: 1900 g
Waga netto: 1870 g
Moc miksowania:  130 W
Pojemność zbiornika mieszającego: 300 ml
Funkcje urządzenia: gotowanie na parze, miksowanie, 
pulsowanie, czyszczenie automatyczne, dezynfekcja 

cibo
Nasz blender jest stworzony z myślą o mamach, które 
cenią sobie porządek i wygodę. Neno Cibo jest wyposażo-
ny w duży wygodny ekran z przyciskami nawigacyjnymi, 
który sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyj-
na. Wbudowane funkcje siekania, gotowania na parze 
i wielofunkcyjne blendowanie pozwala Ci zaoszczędzić 
Twój cenny czas na przygotowywanie posiłków bez utraty 
na jakości i wartości odżywczych posiłków. 

blender dla dzieci z funkcją gotowania na parze 
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gryzak do podawania owoców

Z Neno Frutta możesz w bezpieczny sposób podać 
dziecku ulubiony owoc bez potrzeby rozdrabniania 

i bez ryzyka zadławienia. Smoczek wykonany jest 
z bardzo miękkiego i jednocześnie mocnego silikonu 

i został wyposażony w specjalną „praskę” przez którą 
Maluch może dobrać się do ulubionego smakołyku.

Materiał smoczka: Silikon
Materiał obudowy: PP

Wymiary: 104×63×45 mm
Zakres temperaturowy smoczka: -40–100oC

Materiał uchwytu i nasadki: plastik PP
Zakres temperaturowy uchwytu i nasadki: -20–100oC 

W zestawie: 3×silikonowy smoczek w 3 rozmiarach S,M,L
Waga: 44 g

frutta mantello
Neno Mantello to silikonowy śliniak, który 
skutecznie zastąpi wszystkie inne śliniaczki 
w Twoim domu. Wykonany z bardzo delikat-
nego  i wytrzymałego silikonu jest praktyczny 
i łatwy do mycia. 

silikonowy wodoodporny śliniaczek 

Materiał wykonania: Silikon
Regulacja zapięcia: TAK
Wymiary: 230×310×3 mm
Waga: 63 g
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zestaw do jedzenia dla dziecka

Termiczny i antypoślizgowy zestaw
do jedzenia dla dzieci i niemowląt z funkcją 

podgrzewania/chłodzenia pokarmu Neno Mucca. 
Wysokiej jakości stal nierdzewna gwarantuje 

higienę przechowywania, a ciekawy kształt 
przyciągnie uwagę dziecka.

Wymiary/pojemność wewnętrznego zbiornika 
– duża miska: 125×170×95 mm / 400 ml

Wymiary/pojemność – mała miska: 103×165×58 mm / 200 ml
Wymiary/pojemność – kubeczek: 80×140×75 mm / 200 m

Duża miseczka posiada funkcję podgrzewania lub chłodzenia posiłków 
poprzez wlewanie ciepłej lub zimnej wody 

Funkcja podgrzewania:  TAK
Funkcja chłodzenia: TAK

Przyssawka: TAK
W zestawie: Duża miska, mała miska, kubek, sztućce

mucca polpo
Zestaw do jedzenia Neno Polpo to podobnie jak
Neno Mucca – kompletny zestaw do jedzenia dla Twojego 
maluszka. Miseczki, kubeczek i sztućce idealnie sprawdzą 
się podczas pierwszych prób samodzielnego jedzenia. 
Dodatkową zaletą kompletu są dwie gumowe przyssawki, 
dzięki którym naczynia nie wywrócą się podczas jedzenia.

zestaw do jedzenia dla dziecka

Wymiary/pojemność wewnętrznego zbiornika 
– duża miska: 125×170×95 mm / 400 ml
Wymiary/pojemność – mała miska: 103×165×58 mm / 200 ml
Wymiary/pojemność – kubeczek: 80×140×75 mm / 200 ml
Duża miseczka posiada funkcję podgrzewania lub chłodzenia posiłków 
poprzez wlewanie ciepłej lub zimnej wody 
Funkcja podgrzewania: TAK
Funkcja chłodzenia: TAK
Przyssawka: TAK
W zestawie: Duża miska, mała miska, kubek, sztućce



48 49

Z termometrem bezdotykowym IR Neno Medic T02 
możesz bezpiecznie i łatwo zmierzyć temperaturę ciała 

małego dziecka. Wyceluj sensor w czoło Twojej pociechy 
i naciśnij przycisk, a pomiar pojawi się na wyświetlaczu 

urządzenia. Posiada certyfikat wyrobu medycznego.

Odległość pomiaru: 1,5–5cm
Dokładność pomiaru: ± 0.2˚C (± 0.3˚C w pozostałych zakresach) (35.0˚–42.0˚C)/ 

0.4˚F (95.0˚–107.6˚F)
Zakres pomiaru: temperatura ciała ± 0.3˚C 32.0˚~42.2˚C (89.6˚~108˚F)

Miejsce pomiaru: Czoło
Jednostki pomiaru: Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)

Pamięć pomiarów: 32 pomiary
Alert temperatury: Tak, przy 37.8˚ następnie przy 42.2 ˚C, sygnalizacja dźwiękowa

Zasilanie: DC 3V Baterie AAA×2 – brak w zestawie
Automatyczne wyłączenie: Po 1 min braku aktywności

Temperatura pracy: 16.0˚~35.0˚C
Wilgotność względna: 15–80%

Temperatura przechowywania: od -20˚C do 55˚C
Wilgotność powietrza przechowywania: 15–93%

Wilgotność powietrza pracy: 15–80%
Wymiary: 150×37×16.3 mm

Żywotność produktu: 5 lat
Waga: 51 g (bez baterii)

medic t02
termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała

medic t05
Neno Medic T05 to wyrób medyczny, dzięki czemu 
może być również wykorzystany np. w szpitalach. 
Urządzenie jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Termometr bezdotykowy 
Neno Medic T05 zapamiętuje do 34 wykonanych 
pomiarów temperatury, pozwalając Ci dokładnie śledzić 
historię przebiegu choroby. Urządzenie umożliwia 
także pomiar temperatury obiektów oraz cieczy.
Posiada certyfikat wyrobu medycznego.

termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury

Odległość pomiaru: 1,5–5cm (od miejsca pomiaru)
Dokładność pomiaru: ±0.2ºC w zakresie 35~42ºC, ±0.3ºC poza zakresem
Zakres pomiaru: 34~43ºC (ciało), 0~100ºC (obiekt) 
Miejsce pomiaru: Czoło lub obiekt
Jednostki pomiaru: Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)
Pamięć: 34 pomiary
Podświetlenie: Czerwony przy pomiarze ≤38.1ºC
Żółty przy pomiarze ≤37.6ºC~38.0ºC
Zielony przy pomiarze ≤35ºC
Zasilanie: Baterie 2×AAA, DC 3V (brak w zestawie)
Temperatura pracy: 16~35ºC
Temperatura przechowywania: -20~55ºC
Wilgotność powietrza przechowywania: 15–93%
Wilgotność powietrza pracy: 15–80%
Wymiary: 150×37×16.3 mm
Automatyczne wyłączenie: Do 10 s od ostatniej aktywności
Waga: 105 g (bez baterii)
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Neno Bene to kolejny produkt medyczny w portfolio 
naszej marki. Najnowszy nebulizator siateczkowy

to innowacyjny produkt na polskim rynku, ponieważ
został zaprojektowany z myślą nie tylko o terapii

inhalacyjnej u dorosłych, ale także u dzieci. To nebuliza-
tor medycznie dostosowany do potrzeb niemowląt już 

od 1 miesiąca ich życia.

Zasilanie:  DC 5V 1A
Wydajność aerozolu:  ≥ 0.20 ml/min

Wielkość cząstek: MMAD ok. 5 µm
Pojemność zbiornika na lek:  ≤8 ml

Zasilanie: Kabel USB lub bateria 2×AA (brak w zestawie)
Wymiary jednostki głównej: 42×34×40 mm

Waga całego zestawu: 72 g

bene
mobilny nebulizator siateczkowy nebulizator / inhalator kompresorowy

Nebulizacja jest niezwykle pomocna w terapii chorób 
układu oddechowego takich jak: astma, zakażenia dróg 
oddechowych, alergiczny nieżyt nosa oraz choroby 
płuc i oskrzeli. Nebulizator kompresorowy Neno Sente 
jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

sente

Zasilanie: AC 220 V 50 Hz
Zużycie mocy: 180 V A
Pojemność pojemnika na lekarstwo: 2~8 ml
Wielkość cząsteczek: 1 do 5 um
MMAD: 3.2 um
Poziom hałasu: ≤70 dBA
Wydajność aerozolu: ≥ 0.15 ml/ min
Zakres ciśnienia pracy: 80 do 120 kPa
Przepływ powietrza: ≥ 5 l/ min
Temperatura pracy: 10–40 °C
Ciśnienie atmosferyczne pracy: 860–1060 hPa
Temperatura przechowywania: -20 do 55 °C
Ciśnienie atmosferyczne przechowywania: 500–1060 hPa
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 15~93% RH
Wymiary kompresora: 170×150×87.5 mm
Waga kompresora: 1150 g
Waga pełnego zestawu: 1240g
Długość przewodu powietrznego: 1538 mm
W zestawie: kompresor, nebulizator, 2×maska (dziecko, dorosły), 
ustnik, przewód powietrzny, 5×wymienny filtr, instrukcja
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Drodzy Rodzice,
Działając we współpracy z ekspertkami z dziedziny położnictwa, stworzyliśmy dla Was 
poradnik laktacyjny. To zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jak 
i dylematów, które towarzyszą Wam w okresie ciąży i rodzicielstwa.

Dowiecie się m.in. jak rozkręcić laktację, jak radzić sobie z bólem piersi, w jakich 
warunkach bezpiecznie przechowywać odciągnięty pokarm oraz wiele, wiele więcej!

Chcemy przekazywać Wam rzetelną wiedzę, obalać mity oraz edukować 
o najpiękniejszym, ale i szczególnie wymagającym okresie Waszego życia. To dzieło 
naszych rąk, które nigdy nie powstałoby bez Was. Jesteście dla nas największą inspiracją! 
Wasze potrzeby, pytania i zaangażowanie napędzają nas do działania.

Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć produkty dla Rodziców.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz ebooka i dowiedz się więcej o laktacji
Pobierz Poradnik Laktacyjny na www.neno.pl/poradnik-laktacyjny

Korzyści płynące z naturalnego mleka Mamy
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Każda Mama, 
     jest Superbohaterką

bueno

KGK Trade laureatem Gazeli Biznesu 2019 i 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż KGK Trade właściciel marki Xblitz, 
Neno i Evorei po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów prestiżowego rankingu 
Gazele Biznesu, organizowanego przez Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie 
rozwijających się firm.

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking 
firm w Polsce. Bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach 
finansowych. Awans o 100 pozycji w górę w rankingu Gazel Biznesu 2020,
w stosunku do roku poprzedniego, to wielki sukces i potwierdzenie naszej mocnej 
pozycji na rynku.

W obliczu pandemii i ciężkiej sytuacji gospodarczej na całym świecie jest to dla nas 
szczególnie ważne oraz wyjątkowe wyróżnienie.

Dynamiczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy ciężkiej pracy całego zespołu 
specjalistów oraz doskonałym relacjom z naszymi kontrahentami, partnerami 
oraz klientami. Wiemy, że obecność w rankingu po raz kolejny stanie się dla nas 
mobilizacją do dalszej pracy dla Państwa, ciągłego rozwoju oraz osiągania kolejnych 
sukcesów w przyszłych latach.
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