
Ring introduceert beveiligingscamera voor binnen, de Ring Indoor Cam, de meest 

betaalbare camera van het bedrijf tot nu toe 

Ring ontwikkelt zijn groeiende assortiment beveiligingscamera's voor thuis verder met 

nieuwe generatie Stick Up Cam 

 

SEATTLE & Amsterdam, 25 september 2019 – Ring, het bedrijf dat als missie heeft om buurten 

veiliger te maken, introduceert twee nieuwe beveiligingscamera’s: de Ring Indoor Cam, de eerste 

camera van het bedrijf, die alleen binnenshuis te gebruiken is, en de derde generatie Ring Stick Up 

Cam. Deze laatste is beschikbaar in drie varianten: Plug-In, Battery en Solar.  

De Ring Indoor Cam is met een adviesprijs van 59 euro Ring's meest betaalbare camera tot nu toe. 

Dankzij het compacte ontwerp is de nieuwe Ring Indoor Cam vrijwel overal in huis te monteren. De 

camera is voorzien van 1080p hd-video, bewegingszones, nachtzicht, tweerichtingsspraak en opname 

geactiveerd door beweging. Ook beschikt het apparaat over privacyinstellingen waarmee gebruikers 

via de app bewegings- en audio-opnames kunnen uitschakelen. Een indicatielampje geeft aan 

wanneer de camera aan het opnemen is of Live View wordt gestart. 

 

Derde generatie Ring Stick Up Cam 

Naast de Ring Indoor Cam introduceert Ring vandaag ook de derde generatie Ring Stick Up Cam. De 

meest veelzijdige beveiligingscamera van het bedrijf tot nu toe is vanaf vandaag vooruit te bestellen. 

De nieuwe Stick Up Cam kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd en is verkrijgbaar in drie 

varianten: Plug-In (99 euro), Battery (99 euro) en Solar (149 euro). Met 1080p hd-video, 

bewegingsdetectie, nachtzicht, tweerichtingsspraak en een brede kijkhoek biedt de Stick Up Cam 

flexibele beveiliging voor thuis en privacy waar dat het meest nodig is. 

Jamie Siminoff, oprichter en Chief Inventor van Ring: “We staan te springen om klanten onze meest 

betaalbare camera tot nu toe en nog meer beveiligingsopties te kunnen bieden met de Ring Indoor 

Cam en de nieuwe Ring Stick Up Cam. Als team van uitvinders zijn we voortdurend bezig om 

innovatieve, vriendelijk geprijsde en gebruiksvriendelijke beveiligingsproducten te bedenken om 

buurten veiliger te maken. Met onze groeiende lijn van zowel binnen- als buitencamera's, variërend in 

grootte en functionaliteit, kunnen onze klanten zelf kiezen hoe zij hun huis het beste beveiligen.” 

Met de Ring-app koppelen gebruikers de Indoor Cam en de Stick Up Cam aan andere smarthome-

apparaten van Ring voor een slimmer en veiliger thuis. Beide nieuwe camera’s zijn compatibel met 

geselecteerde Alexa-apparaten. Zeg gewoon: "Alexa, show the back garden" om Live View te zien, of 

zeg: "Alexa, answer the living room" om een gesprek te starten met wie er op dat moment thuis is. 

 

Specificaties Ring Indoor Cam 

• Klein en compact voor eenvoudige zelfmontage overal in huis 

• 1080p hd-video 

• Tweerichtingsspraak 

• Live View 

• Nachtzicht 

• Bewegingsdetectie en opname geactiveerd door beweging 

• Zet audio-opname uit met de Audio Streaming en Recording Toggle 

• Pauzeer de video-opname geactiveerd door beweging, met de Record Motion Toggle 

• Blauw ledlampje geeft aan of het apparaat opneemt of in Live View staat 
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• Stekker voor gebruik binnenshuis 

• Modi: stel zelf je camera in met drie verschillende modi: thuis, uitgeschakeld, weg van huis. 

Deze modi zijn beschikbaar vanaf november 2019. 

 

Specificaties nieuwe generatie Stick Up Cam 

• Flexibele zelfinstallatie, zowel buitens- als binnenshuis 

• Tweerichtingsspraak 

• Live View 

• 1080p hd-video 

• Nachtzicht 

• Bewegingsdetectie en opname geactiveerd door beweging 

• Weerbestendig 

• Zet audio-opname uit met de Audio Streaming en Recording Toggle 

• Pauzeer de video-opname geactiveerd door beweging, met de Record Motion Toggle 

• Voorkom video-opname in specifieke ruimten met de Privacy Zones-functie 

• Blauw ledlampje geeft aan of het apparaat opneemt of in Live View staat 

• Beschikbaar in drie varianten: Plug-In, Battery en Solar 

• Modi: stel zelf je camera in met drie verschillende modi: thuis, uitgeschakeld, weg van huis. 

Deze modi zijn beschikbaar vanaf november 2019. 

 

Prijzen en verkrijgbaarheid 

De Ring Indoor Cam is vanaf vandaag beschikbaar in de V.S. en vanaf begin volgend jaar in Europa 

voor een adviesprijs van 59 euro. Ga voor meer informatie naar Ring.com en Amazon. De derde 

generatie Stick Up Cam van Ring is te bestellen via pre-order op Amazon en wordt vanaf 23 oktober 

2019 verzonden. De Plug-In en Battery kosten 99 euro en de Solar kost 149 euro. Ga voor meer 

informatie over de nieuwe generatie Ring Stick Up Cam naar Ring.com. 

 

Mediakit 

Klik hier voor afbeeldingen.  

 

Over Ring   

 

De missie van Ring is om buurten veiliger te maken door een Ring van Veiligheid te creëren rond 

woningen en wijken met zijn reeks beveiligingsproducten en -diensten. Met de Ring-productlijn biedt 

Ring betaalbare, complete en proactieve thuis- en buurtbeveiliging op een unieke en innovatieve 

manier. Twee wijken in Newark, Verenigde Staten, zagen in een jaar tijd een daling van meer dan 

vijftig procent in inbraken nadat Ring Video Doorbells en Spotlight Cams waren geïnstalleerd bij elf 

procent van de woningen in de wijken in de periode april tot juli 2018, in vergelijking met dezelfde 

periode in 2017. Ring is een dochteronderneming van Amazon. Ga voor meer informatie 

naar www.ring.com. Met Ring ben je altijd thuis.  
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