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Ciepła chusteczka jest lepsza niż zimna! A podgrzewacz Neno Calor 
łatwo sprawi, że wymiana pieluszki będzie dla Twojego bobasa 
przyjemnością. Wystarczy kliknąć i ustawić jedną z 3 temperatur 
bezpiecznych dla zdrowia i czystości wrażliwej skóry dziecka. Neno 
Calor ułatwi Ci higienę bobasa w miejscach szczególnie narażonych 
na infekcje i odparzenia, a Twoje dziecko od razu polubi ciepły, 
delikatny dotyk nawilżanych chusteczek.

Poziom 1: 30-45 stopni
Poziom 2: 40-50 stopni
Poziom 3: 45-55 stopni

TRZY POZIOMY NAGRZEWANIA



Nowoczesna technologia w Neno Calor sprawia, że chusteczki pozostają 
wilgotne, nie brązowieją i nie tracą temperatury. Wbudowana w obudowę 
cienka grzałka oraz trzy poziomy nagrzewania pozwolą Ci podgrzać 
i utrzymać temperaturę chusteczek, aby były zawsze gotowe do użycia. 
Wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka, wybrać temperaturę grzania 
i gotowe.   

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY



Podgrzewacz do chusteczek nawilżanych Neno Calor 
nagrzewa się błyskawicznie — wystarczy 20 minut. Nie 
musisz nalewać do niego wody, wystarczy, że po otwarciu 
klapki urządzenia, włożysz do niego paczkę nawilżanych 
chusteczek, ustawisz temperaturę na panelu i gotowe! 
Neno Calor podgrzeje chusteczki do bezpiecznej 
temperatury, aby Twoje dziecko kojarzyło zmianę 
pieluszki z czymś miłym i przyjemnym. 

PROSTA OBSŁUGA



Neno Calor dzięki swojej konstrukcji 
utrzymuje świeżość, temperaturę 
i wilgotność chusteczek nawilżanych. 
Specjalna, dopasowana uszczelka 
na pokrywie pojemnika utrzymuje 
zarówno jednostajną temperaturę, 
jak i wilgoć wewnątrz podgrzewacza. 
Dzięki temu chusteczki nie kurczą się 
i nie wysychają. Pamiętaj, aby 
do środka nie wlewać wody!

UTRZYMYWANIE
WILGOTNOŚCI



POJEMNOŚĆ
DO

Nowy podgrzewacz do chusteczek Neno Calor pomieści do 150 
sztuk chusteczek nawilżanych. Pamiętaj, że im większa paczka 
chusteczek, tym czas potrzebny na ich podgrzanie może się 
wydłużyć. Neno Calor może służyć nie tylko zwiększeniu 
komfortu Twojego dziecka podczas zmiany pieluszki. Mama też 
może z niego korzystać. Neno Calor to idealny podgrzewacz 
do masek w płachcie oraz do rękawic do demakijażu — 
te musisz przed włożeniem namoczyć.



PANEL DOTYKOWY
Bezpieczeństwo i higiena na jeden dotyk! Taki właśnie jest 
podgrzewacz Neno Calor. Panel dotykowy umożliwia łatwe 
sterowanie temperaturą za pomocą kliknięcia. Pod każdą ikonką 
informującą o trybie podgrzewania znajduje się niewielka dioda, 
dzięki której łatwo sprawdzisz, do jakiej temperatury nagrzeją się 
chusteczki. A o wszystko dla Waszego komfortu — Twojego
i maluszka.



BEZSZELESTNA PRACA
Powiedzieć o Neno Calor, że jest cichy, to skłamać. 
Podgrzewacz Neno Calor jest BEZGŁOŚNY! Wiele Mam 
nie wierzy, że podgrzewaczpracuje i sprawdza dłonią, czy 
chusteczki faktycznie się podgrzewają. Jedyny dźwięk, jaki 
usłyszysz, to delikatny "pik", gdy ustawiasz temperaturę, 
oraz radosny, beztroski śmiech Twojego dziecka, które 
polubi ciepły dotyk chusteczki nawilżanej na swojej skórze.



Podgrzewacz do nawilżanych chusteczek 
Neno Calor ma kompaktową konstrukcję 
i nowoczesny design. Stabilność zapewniają 
mu antypoślizgowe nóżki z gumowymi 
końcówkami, które zapobiegają zsunięciu 
się  podgrzewacza z blatu. Możesz stawiać 
podgrzewacz obok maty do przewijania 
bez obaw, że strącisz go przez przypadek 
podczas zmiany pieluszki.  

ANTYPOŚLIZGOWA
PODSTAWA



Zasilanie:

Długość kabla:

Wymiary urządzenia:

Waga urządzenia: 

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

AC 220V 20W

100 cm

25x16x11 cm

625 g

5902479673165

85167970

260x120x169 mm

800 g

NEN-MAM-UR003

DANE TECHNICZNE
Model: Neno Calor 
PODGRZEWACZ DO NAWILŻANYCH CHUSTECZEK 

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Neno:

poziom 1: 30-45 °C
poziom 2: 40-50 °C
poziom 3: 45-55 °C

Poziomy nagrzewania:


