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Jamie Simino!, uitvinder van Ring, werkte ooit in z"n garage aan z"n 
volgende grote uitvinding. Maar kwam er een pakketje, dan hoorde 
h" de bel niet. Er bleek nog geen deurbel op wifi te bestaan, waarop 
Jamie de eerste versie van de Ring Video Doorbell ontwikkelde. 
Zo kon h" ook vanaf de garage de deurbel in de gaten houden. 
Jamie’s vrouw vond de deurbel om andere redenen fantastisch: 
doordat ze de voordeur digitaal kon beantwoorden, voelde ze zich 
een stuk veiliger als ze alleen thuis was. Vanaf die eerste deurbel 
tot nu is het aanbod van Ring uitgebreid naar een hele reeks 
beveiligingsapparaten en -diensten voor thuis. Wat begon met een 
deurbel groeide uit tot een missie voor betere beveiliging.

Van slimme deurbel tot een belangr!ke missie.

Hoe het begon

Ring Playbook 1.0 - Hoe het begon Ring Playbook 1.0 - Hoe het begon

2016
Video Doorbell Pro
Introductie van een nieuwe maatstaf
In mei 2016 kwam een slankere, 
geavanceerdere videodeurbel op 
de markt. Dankz" personaliseerbare 
bewegingssensoren, een strak ontwerp en 
functies als livebeeld werd de Video Doorbell 
Pro de nieuwe maatstaf voor de industrie.

2017
Beveiligingscamera’s voor buiten
Een nieuw licht op beveiliging
2017 was het jaar waarin de Floodlight Cam 
en Spotlight Cam nieuw licht wierpen op 
slimme beveiliging. Met led-sch"nwerpers, 
een beveiligingssirene en meerdere 
voedingsopties boden deze innovatieve 
producten extra bescherming vanuit elke 
hoek.

2018 
Alarm en Stick Up Cam
Beveiliging van binnen en buiten
In 2018 verscheen Ring Alarm: een 
slimmere, zelf te installeren en kant-en-
klare beveiligingsoplossing voor het hele 
huis. De nieuwe Stick Up Cam werd onze 
eerste binnen- en buitencamera die je 
zelf kon installeren waar je hem nodig 
had.

2019–2021 
Indoor Cam
Voel je veilig
In 2019 introduceerde Ring de Indoor 
Cam, de eerste binnencamera. Deze 
betaalbare oplossing werkte via het 
stopcontact en gaf gebruikers meer 
zicht op wat er thuis speelde. We bl"ven 

2013
Shark Tank
Het idee van Ring de wereld in
Hoewel de investeerders niet toehapten, 
werd de Doorbot door het tv-programma 
Shark Tank b" een groot publiek bekend.

2011
Edison Jr 
Spelen met een idee
V"f technici en een stagiair werkten 
aan een apparaat waarmee je vanaf je 
telefoon de deur kunt beantwoorden.

2012
Doorbot

De basis leggen
In december 2012 verscheen de 
Doorbot. Dit was de eerste deurbel 
waarmee je bezoekers voor je deur kon 
horen, zien en spreken. De Doorbot 
bleek z"n t"d ver vooruit te z"n, maar 
maakte de weg vr" voor Ring en 
bevestigde dat er een markt was voor 
videodeurbellen.

2014–2015
Ring Video Doorbell
Lancering van het merk
In november 2014 werd de eerste 
videodeurbel gelanceerd met instelbare 
bewegingsdetectie, HD-video en 
tweerichtingsspraak. Hierdoor werd Ring 
marktleider op het gebied van slimme 
thuisbeveiliging.

“We bieden meer 
dan onze slimme 
producten,
 we dragen b! aan 
veiliger wonen.”

Jamie Simino", uitvinder

Nieuwe videodeurbellen
De volgende generatie
In hetzelfde jaar maakten we ook kennis 
met de Video Doorbell 2, met een 
verwisselbare batter" en verbeterde 
videoresolutie. De Video Doorbell Elite 
met PoE werd onze meest geavanceerde 
videodeurbel.

Ring + Amazon
Samen sterker
In 2018 werd Ring onderdeel van de 
Amazon-familie. Door de krachten te 
bundelen kunnen we zowel nu als in 
de toekomst voor elke woonsituatie 
meer slimme beveiligingsproducten 
aanbieden.

producten en diensten innoveren die 
gebruikers helpen hun woning en buurt 
veiliger te maken.

Innovatie voor het hele huis
Voortdurende uitvinding
Ring werkt elke dag aan nieuwe 
functies voor personalisatie, waaronder 
privacyzones, gepersonaliseerde audio-
instellingen en gekoppelde apparaten. 
Met nieuwe innovaties en producten 
breiden we het aanbod doorlopend uit 
met slimme beveiligingsoplossingen voor 
iedereen.
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Over ons
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Waar je ook bent, via de gratis 
Ring-app kun je bezoekers 
zien, horen en spreken en weet 
je alt"d wat er thuis speelt. Pas 
de instellingen per apparaat 
aan om alleen te zien wat je 
belangr"k vindt.

Ring-app
Koppel je videodeurbellen, 
beveiligingscamera’s, 
alarmsystemen en behoud zo 
het overzicht. Je kr"gt direct 
een melding als er wat is, 
b"voorbeeld als er beweging 
is gedetecteerd. Beheer al je 
slimme beveiliging met slechts 
één tik in de gratis Ring-app.

Ring-apparaten
Haal meer uit je Ring-
apparaten met Ring Protect. 
Met deze complete dienst kun 
je onder meer bek"ken wat 
je hebt gemist en om hulp 
vragen wanneer je dat nodig 
hebt. Je hebt Ring Protect al 
vanaf # 3,99 per maand. En er 
z"n meer mogel"kheden. 

Ring Protect

Met Ring ben je alt!d thuis.

Je huis beveiligen ging vroeger vooral met 
hoge muren. Daar doet Ring niet aan.  
We beveiligen liever op een slimmere 

manier, zodat je je in elke buurt ook 
zonder muren of hoge hekken veilig kunt 
voelen. We z!n dan ook niet zomaar een 

beveiligingsbedr!f, we z!n mensen met een 
missie om wonen veiliger te maken.  

Samen staan we sterker.

Ring biedt gemak, gemoedsrust en veiligheid met slimme beveiligingsoplossingen voor binnen 
en buiten. Zie via je videodeurbel wie er aanbelt en houd met onze camera’s in en om het huis 
alles in de gaten, waar je ook bent. Maak je thuisbeveiliging compleet met Ring Alarm, ons zelf 
te installeren beveiligingssysteem. 

Verbind alle Ring-apparaten met elkaar en bedien ze vanaf één eenvoudig dashboard in de 
gratis Ring-app.
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Missie Veiliger wonen voor iedereen
Sinds onze oprichting in 2013 is het onze missie om buurten 
veiliger te maken. W" geloven dat sterkere gemeenschappen 
hiertoe de sleutel vormen. Daarom willen we producten 
aanbieden waarmee je kunt beschermen wat je belangr"k vindt, 
en waarmee je alt"d en overal contact kunt houden met je 
buren. Samen maken we buurten veiliger.

Ring bl"ft thuisbeveiliging 
actief verbeteren.

Hechte gemeenschappen waarin 
mensen zich thuis voelen.

Hoe je ook woont,
w" willen je beschermen.
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Alles in de hand 
via de Ring-app
Met de Ring-app brengen we je thuisbeveiliging beter in beeld. Stel je 
apparaten in, koppel ze, en houd vanaf elke locatie in de gaten wat er thuis 
speelt. De app heeft een overzichtel"k dashboard en een scala aan functies 
om je huis met één tik op de knop te beschermen.



Pagina 16Pagina 14Ring Playbook 1.0 - Ring-app

Alle videodeurbellen en beveiligingscamera’s 
hebben standaard livebeeld in HD en 
tweerichtingsspraak. Zo kun je bezoekers goed 
zien, horen en spreken, waar je ook bent.

Livebeeld

Slimme 
thuisbeveiliging 
binnen handbereik

Houd het zelf in  
de hand

Eén tik, gel!k 
gemoedsrust

Dashboard
De Ring-app opent met je dashboard. Hier kun 
je alle Ring-apparaten beheren en bedienen, 
apparaten toevoegen en koppelen, livebeeld starten, 
tweerichtingsspraak openen en standen in-  
en uitschakelen. 

Gekoppelde apparaten
Koppel videodeurbellen, beveiligingscamera’s en 
Ring Alarm om zo je hele huis beter te beschermen. 
Met een Ring Protect-abonnement kun je instellen 
dat er b" beweging op één apparaat met alle 
videodeurbellen en beveiligingscamera’s video 
wordt opgenomen. Ook kun je compatibele 
verlichting inschakelen.  

Alt!d direct een melding

Wanneer er iemand aanbelt of als 
debeveiligingscamera’s en Ring Alarm 
beweging detecteren, kr"g je hiervan 
een melding in de Ring-app.

Ring Playbook 1.0 - Ring-app

Gebruik de functie Standen in de Ring-app 
om te kiezen hoe de Ring-apparaten zich 
moeten gedragen wanneer je één keer tikt. Er 
z"n drie standen beschikbaar (Thuis, Weg en 
Uitgeschakeld). Deze gelden voor videodeurbellen, 
beveiligingscamera’s en alarmsystemen.

Verschillende standen

Thuis

Thuis is de stand voor wanneer je wilt dat 
buitenapparaten van Ring bl"ven beschermen 
terw"l je binnen bent. Standaard detecteren de 
binnenbeveiligingscamera’s in de stand Thuis geen 
beweging en bieden ze geen livebeeld, maar de 
buitenbeveiligingscamera’s bl"ven volledig actief. 

Weg

Wanneer je het huis verlaat, selecteer je deze stand 
om de videodeurbellen, beveiligingscamera’s 
en alarmsystemen te activeren. In de stand Weg 
detecteren alle camera’s standaard beweging 
en bieden ze toegang tot livebeeld. Alle Ring-
alarmsensoren worden geactiveerd en ingeschakeld 
wanneer je de stand Weg hebt geactiveerd. 

Uitgeschakeld

Met de stand Uitgeschakeld zet je alle Ring-
apparaten in één keer en met één druk op de knop 
uit. In deze stand detecteren alle videodeurbellen en 
beveiligingscamera’s standaard geen beweging en 
bieden ze geen toegang tot livebeeld. Ook alle Ring 
Alarm-sensoren z"n in deze stand uitgeschakeld. 

Snelkoppelingen
Deze icoontjes vind je t"dens livebeeld of b" het 
terugk"ken van je opnames (b" een Ring Protect-
abonnement). Hiermee kun je direct je apparaat 
bedienen en functies makkel"k in- en uitschakelen.

Beveiligingsoverzicht

B" Ring vinden we je privacy belangr"k. In de app 
vind je daarom het beveiligingsoverzicht. Op dit 
gebruiksvriendel"ke dashboard bek"k en beheer je je 
privacy- en beveiligingsinstellingen. Je kunt er onder 
meer geautoriseerde mobiele apparaten beheren en 
gedeelde gebruikers toevoegen en verw"deren.

Maak privacyzones aan in de Ring-app om delen van het 
zicht van de camera te blokkeren, zodat je alleen ziet en 
vastlegt wat echt belangr"k is. Of het nu gaat om het 
blokkeren van een gedeelde oprit of een trappenhuis in 
een appartementencomplex, de privacyzones helpen jou 
en andere gebruikers om privé te houden wat privé moet 
bl"ven.

Privacyzones 
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Waar je ook bent, met een Ring Video Doorbell zie, hoor 
en spreek je met iedereen die voor je deur staat. Neem 
videodeurbellen op batter" binnen enkele minuten in 
gebruik of overweeg een deurbel met vaste aansluiting voor 
continue stroomtoevoer: er is alt"d een Ring Video Doorbell 
die b" je past.

Beantwoord 
de deur 
vanaf elke 
locatie

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Slank, praktisch en alt"d 
ingeschakeld: onze voordeligste 
bedrade videodeurbel.

Geavanceerde functies en 
topprestaties voor bescherming 
met een extra dimensie.

Makkel"k te installeren, eenvoudig 
in gebruik en de voordeligste 
manier om je huis te beschermen 
via de voordeur.

Video Doorbell Wired Video Doorbell Pro 2 Video Doorbell 
2de generatie

Waar je ook bent, dankz" deze 
populaire videodeurbel ben je alt"d 
thuis.

Mis geen moment meer met de 
verbeterde deurbel op batter"en, 
inclusief Pre-Roll in kleur.

De meest geavanceerde, 
professionele beveiligingsoplossing 
voor je voordeur.

Video Doorbell 3 Video Doorbell  4Video Doorbell Elite

Een Ring voor elk huis
Bungalow, flat, duplex, r!tjeshuis. Koop- of 
huurwoning. Ring heeft de oplossing voor 
elke deur.

Bedrade 
videodeurbellen

Videodeurbellen 
op batter!en

Onze slank vormgegeven deurbellen bieden je elke dag het gemak en de 
gemoedsrust die je zoekt. Dankz" de aansluiting op bestaande bedrading, 
stroom via het stopcontact of ethernetkabel, hoef je geen batter" meer te 
vervangen. B" Ring hebben we alt"d een geschikte videodeurbel voor elke 
woonsituatie.

Slimme beveiliging voor elk huis. Onze videodeurbellen op batter"en z"n 
binnen een paar minuten in gebruik te nemen. De batter" laad je op met 
de meegeleverde kabel - zo mis je geen enkel moment meer.

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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 # 99,99  # 179,99 # 199,99

Video Doorbell  
2de generatie Video Doorbell 3 Video Doorbell 4

Vast bedraad of via 
stekkeradapter

Ingebouwde oplaadbare 
batter!

Oplaadbare, 
verwisselbare batter!

Oplaadbare, 
verwisselbare batter!

Vast bedraad of via 
stekkeradapter

Power over Ethernet 
(PoE)

# 59,99  # 249,99  # 399,99

Nachtzicht Nachtzicht Nachtzicht NachtzichtNachtzicht in kleur Nachtzicht in kleur

1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-videoZicht van top tot teen  
in 1536p HD 1080p HD-video

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

3D-bewegingsdetectie en 
zicht vanuit vogelperspectief

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones met 
afstandsdrempels

Personaliseerbare 
bewegingszones

Advanced Pre-Roll Pre-Roll in kleurAdvanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz 2,4 GHz

N.v.t. N.v.t.

2,4 en 5,0 GHz 2,4 en 5,0 GHz2,4 en 5,0 GHz 2,4 en 5,0 GHz en PoE

Zelf te installeren of 
professionele installatie Zelf te installeren Zelf te installeren Zelf te installerenZelf te installeren of 

professionele installatie
Professionele installatie 
aanbevolen

10,1 x 4,57 x 2,24 cm 12,65 x 6,2  x 2,8 cm 12,83  x 6,35  x 2,74 cm 12,8  x 6,2  x 2,8 cm11,4 x 4,9 x 2,2 cm 11,94 x 6,98 x 5,51 cm

Nikkel-sat!n en 
Venetiaans brons

Nikkel-sat!n en 
Venetiaans brons Nikkel-sat!nNikkel-sat!nZwart Nikkel-sat!n, crèmekleurig, 

Venetiaans brons

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Video Doorbell Wired Video Doorbell Pro 2 Video Doorbell Elite

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen

Alle pr!zen z!n uitsluitend adviespr!zen



Bl!f op de hoogte

Scan deze QR-code
voor actuele pr"sinformatie.
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Weet alt!d en 
overal wie er voor 
je deur staat
Zie, hoor en spreek met bezoekers aan de voordeur met de 
Video Doorbell (2de generatie).

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Dankz" de batter"voeding heb je hem snel 
geïnstalleerd, en met 1080p HD-video en 
livebeeld kun je met de Video Doorbell 
(2de generatie) duidel"k zien wie er voor 
de deur staat. Dankz" tweerichtingsspraak 
kun je hen ook horen en spreken. HD-
nachtzicht biedt een scherp contrast, zodat 
je zelfs in het donker scherp zicht houdt.

FunctiesAlt!d alles in beeld

Ontvang direct een melding wanneer iemand aanbelt of de ingebouwde 
bewegingssensoren activeert. Dankz" geavanceerde bewegingsdetectie kun je je 
instellingen zo aanpassen dat je videodeurbel alleen bewegingen in door jou getekende 
gebieden detecteert. Zo kr"g je alleen de meldingen die je het belangr"kst vindt.

Pressemappe – Mission

Bescherm wat je belangr!k vindt

Ring-Playbook 1.0 – Videodeurbellen 

Oplaadbare, 
verwisselbare 
batterij

Liggende stand 

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 

Altijd direct 
een melding

2.4 
GHz

Nachtzicht
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Een veilig huis 
begint b! de 
voordeur
Weet dag en nacht wat er b" je voordeur speelt met de Video 
Doorbell 3. 

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Met verbeterde bewegingsdetectie 
en verbeterde wificonnectiviteit biedt 
de Video Doorbell 3 1080p HD-video, 
livebeeld, tweerichtingsspraak en 
HD-nachtzicht waarmee je bezoekers 
vanaf elke locatie en op elk moment 
kunt zien, horen en spreken. 

Weet dag en nacht 
wat er speelt

Pressemappe – Mission

De Video Doorbell 3 wordt gevoed door een verwisselbare, oplaadbare batter", 
is eenvoudig te installeren en bevat verbeterde wificonnectiviteit van 2,4 en 5 
GHz voor een betrouwbaardere verbinding. Pas de bewegingszones aan zodat 
ze alleen de gebieden omvatten die je zelf belangr"k vindt. Ontvang direct een 
melding zodra iemand aanbelt of de ingebouwde bewegingssensoren activeert.

Verbonden en dichter b! huis

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen

Functies

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Werkt met 
Alexa 

Altijd direct 
een melding

2,4 en 
5 GHz

Liggende stand 

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Livebeeld

Oplaadbare 
batterij

Nachtzicht Privacy-
instellingen
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Mis geen 
moment meer
Upgrade de voordeur met onze premium deurbel op 
batter"en, inclusief voorvertoningen via Pre-Roll in kleur.

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

De Video Doorbell 4 heeft 
1080p HD-video, livebeeld en 
tweerichtingsspraak om bezoekers 
te zien, horen en spreken. Daarnaast 
heeft deze deurbel Pre-Roll in 
kleur: 4 seconden vooropnames b" 
elke bewegingsgebeurtenis. Deze 
voorvertoningen geven je een nog 
vollediger beeld van wat er voor je 
deur gebeurt.

Een paar seconden  
maken alle verschil

Pressemappe – Mission

Met onder meer verbeterde wificonnectiviteit en geavanceerde bewegingsdetectie 
bl"f je alt"d op de hoogte van wat er thuis gebeurt. De verwisselbare batter" laad je 
snel en makkel"k op, en dankz" nachtzicht houd je alles dag en nacht scherp in de 
gaten.

Doorlopende beveiliging, ook ‘s nachts

Functies

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen

Pre-Roll  
in kleur

1080p 
HD-video

Werkt met 
Alexa 

Liggende stand 

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectieLivebeeld

Altijd direct 
een melding

Bewegings-
zones

Nachtzicht Privacy-
instellingen

2,4 en 
5 GHz

Oplaadbare 
batterij



Pagina 41

Compact, 
betaalbaar en 
alt!d beveiligd
Dankz" de talloze functies van de Video Doorbell Wired kun je alt"d 
en overal contact hebben met wie er thuis aanbelt. Ook weet je alt"d 
meteen wie er voor je deur staat.

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

De Video Doorbell Wired heeft 
een lage pr"s voor een grote 
hoeveelheid functies. Je sluit 
hem aan op je bestaande 
deurbelbedrading; zo heb je 
continue bescherming. Met 
1080p HD-video, livebeeld en 
tweerichtingsspraak kun je vanaf 
elke locatie iedereen die voor de 
deur staat zien, horen en spreken. 

Alt!d alles in beeld

Pressemappe – Mission

Dankz" het slanke, compacte ontwerp past de Video Doorbell Wired b" elke 
woning. Ontvang meldingen in de Ring-app wanneer iemand aanbelt of de 
bewegingssensoren activeert. De Video Doorbell Wired biedt geavanceerde 
bewegingsdetectie en personaliseerbare bewegingszones. Hiermee kies je zelf 
welke gebieden je in de gaten houdt.

Meteen op de hoogte, waar je ook bent

Functies

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen

Bedraad

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

2.4 
GHz

Mode paysage 

Geavanceerde 
bewegingsdetectieLivebeeld

Altijd direct 
een melding

Bewegings-
zones

Nachtzicht Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 
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Krachtig, 
nauwkeurig, 
betrouwbaar
Onze st"lvolle en hoogwaardige bedrade videodeurbel zit boordevol 
functies waarmee je vanaf elke locatie duidel"ker ziet wie er voor de 
deur staat.

Guide Ring 1.0 - Videodeurbellen



Pagina 46

Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Met het uitgebreide perspectief van de 
1536p HD-video met zicht van top tot 
teen en livebeeld kun je meer zien van 
bezoekers en controleren wie er voor de 
deur staat. Dankz" tweerichtingsspraak 
met ruisonderdrukking kun je bezoekers 
duidel"ker horen en spreken vanaf je 
mobiele apparaat, waar je ook bent. 
Met een ruime keuze aan verwisselbare 
voorpanelen (afzonderl"k verkr"gbaar) 
vind je de look die b" je woning past.

Geavanceerde functies 
en eersteklas prestaties

Pressemappe – Mission

Met 3D-bewegingsdetectie en zicht 
vanuit vogelperspectief kr"g je alles beter 
in beeld. Op een luchtkaartweergave 
zie je waar en wanneer een beweging 
is ontstaan. Advanced Pre-Roll* neemt 
daarb" tot zes seconden video op en 
voegt deze naadloos toe aan het begin 
van elke opname. Zo worden meldingen 
nauwkeuriger en heb je meer zicht op elke 
bewegingsgebeurtenis. * Beschikbaar met 
een Ring Protect-abonnement

Bescherming met een 
extra dimensie

Portretstand 

150x150°-video met zicht van top tot teen

Functies
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Zicht vanuit 
vogelperspectief

1536p HD-video met 
zicht van top tot teen

3D-bewegings-
detectie

Werkt met 
Alexa 

Altijd direct 
een melding

2,4 en 
5 GHzNachtzicht

BedraadVaste aansluiting

Tweerichtings-
spraak

Bewegings-
zonesLivebeeld

Privacy-
instellingen
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Onnavolgbare 
beveiliging en 
ultiem gemak
Een professionele oplossing met Power over Ethernet, 
verzonken montage, en een strak ontwerp.

Ring Playbook 1.0 - Videodeurbellen
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Met de Ring Video Doorbell Elite houd 
je je huis in de gaten, kr"g je meteen een 
melding b" beweging of aanbellen, en 
begroet je bezoekers vanaf je telefoon. 
Dankz" 1080p HD-video, livebeeld en 
tweerichingsspraak bl"f je verbonden 
met thuis. Creëer daarnaast je eigen 
bewegingszones om alleen in de gaten te 
houden wat er voor jou toe doet. Wanneer 
beweging wordt gedetecteerd, ontvang je 
direct een melding op je telefoon of tablet.

Slimme beveiliging heb 
je zelf in de hand

Pressemappe – Mission

Power over Ethernet biedt de meest betrouwbare verbinding voor 
thuisbeveiliging. Bl"f alt"d online en verbonden met stroom voor de beste 
HD-video- en audiokwaliteit. De Video Doorbell Elite heeft een slank ontwerp 
voor verzonken montage en je sluit hem makkel"k aan op het stopcontact.

Betrouwbare beveiliging met PoE

Functies

Power over 
Ethernet

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Fonctionne 
avec Alexa

Altijd direct 
een melding

2,4 en 
5 GHz

Nachtzicht

Liggende stand 
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Voor meer gemoedsrust in huis en bescherming voor buiten: er is 
voor elke woonsituatie een beveiligingscamera van Ring. Ga voor het 
gemak van batter"voeding, bespaar stroom met zonne-energie, of 
kies voor de geruststelling van doorlopende stroomtoevoer via een 
kabel of stopcontact. Dankz" camera’s met nachtzicht en verlichting 
kun je dag en nacht scherp zicht houden op wat je belangr"k vindt.

Je huis en 
tuin volledig 
beschermd

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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Slimme beveiliging -  
hier, daar, overal
Binnen, buiten en overal daartussenin houden 
beveiligingscamera’s van Ring je verbonden en 
dichter b! huis, waar je ook bent. 

Binnenshuis

Binnenshuis en 
buitenshuis

Dit kleine wonder met grote impact geeft je een veiliger huis. De Indoor 
Cam past zelfs in de kleinste ruimten en dankz" de eenvoudige aansluiting 
op netvoeding ben je in een mum van t"d verzekerd van gemoedsrust.

Kies voor beveiliging waar je die nodig hebt met de flexibele Stick Up Cam 
voor binnen en buiten. Onze meest veelz"dige beveiligingscamera heeft 
verschillende aansluitingsmogel"kheden en je kunt hem ophangen waar je 
maar wilt.

Klein van formaat, vol 
krachtige functies. Kies 
binnenshuis voor slimme 
beveiliging met deze kleine, 
krachtige beveiligingscamera.

Voor de veiligheid binnenshuis, 
buitenshuis en eigenl"k overal hoef 
je niet verder te k"ken dan deze 
veelz"dige beveiligingscamera 
op batter"en, zonne-energie of 
netvoeding. Ook beschikbaar met 
Power over Ethernet.

Indoor Cam Stick Up Cam

Verkr"gbaar als camera op 
batter"en, zonne-energie of 
netvoeding en inclusief ingebouwde 
spotlights. Beveilig elke hoek van je 
huis, oprit en tuin.

Onze bedrade beveiligingscamera’s 
met floodlight voor buitenshuis 
bieden ononderbroken prestaties en 
bescherming.

Spotlight Cam Floodlight Cam

Buitenshuis met 
verlichting

Nog betere beveiliging voor buiten. De sch"nwerpers van onze bedrade 
Floodlight Cams en de spotlights van onze Spotlight Cams reageren op 
beweging en brengen alles in beeld. Maak je keuze uit stroomtoevoer via 
een batter", kabel of netvoeding.
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 # 149,99  # 199,99

Stick Up Cam Solar Stick Up Cam Elite

Netvoeding Verwisselbare batter! en 
zonnepaneel

Power over Ethernet 
(PoE)

Oplaadbare, 
verwisselbare batter! Netvoeding

 # 59,99  # 99,99  # 99,99

Nachtzicht

Nachtzicht

Nachtzicht

Nachtzicht

Nachtzicht

1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-video

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz et 5,0 GHz

Zelf te installeren Zelf te installerenZelf te installerenZelf te installeren Professionele installatie 
aanbevolen

9,5 x 4,6 x 4,6 cm

11,7 x 6,0 x 6,0 cm

11,7 x 6,0 x 6,0 cm

11,7 x 6,0 x 6,0 cm

11,7 x 6,0 x 8,3 cm

Wit, zwart

Wit, zwart

Wit, zwart

Wit, zwart

Wit, zwart

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Indoor Cam Stick Up Cam Battery Stick Up Cam Plug-In

Binnen en buiten Binnen en buiten Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’sPagina 56

Alle pr!zen z!n uitsluitend adviespr!zen



Oplaadbare, verwisselbare 
batter! Netvoeding Bedraad

# 199,99 # 199,99 # 229,99

Nachtzicht

Ingebouwde spotlights

Ingebouwde spotlights Ingebouwde spotlights

Ingebouwde spotlights

Ingebouwde 
sch!nwerpers

Ingebouwde 
sch!nwerpers

Ingebouwde 
sch!nwerpers met 
helderheidsregeling

Beveiligingssirene

Beveiligingssirene Beveiligingssirene

Beveiligingssirene

Beveiligingssirene Beveiligingssirene Beveiligingssirene

Nachtzicht Nachtzicht

1080p HD-video 1080p HD-video 1080p HD-video

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Personaliseerbare 
bewegingszones

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz 2,4 GHz

Zelf te installeren Zelf te installeren 

13,4 x 6,9 x 11,5 cm

12,6 x 6,91 x 14,1 cm 12,6 x 6,91 x 7,59 cm Wit, zwart

Wit, zwart Wit, zwart

Wit, zwart

Wit, zwartWit, zwart Wit, zwart

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Aanpasbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Personaliseerbare 
privacyinstellingen

Spotlight Cam Battery Spotlight Cam Wired Spotlight Cam Mount

# 239,99 # 199,99

Spotlight Cam Solar Floodlight Cam

Verwisselbare batter! en 
zonnepaneel Bedraad

Nachtzicht

Nachtzicht

1080p HD-video 1080p HD-video

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz

Zelf te installeren Professionele installatie 
aanbevolen

Professionele installatie 
aanbevolen

Professionele installatie 
aanbevolen

12,6 x 6,91 x 7,59 cm

28 x 21 x 17,8 cm

# 199,99 # 249,99

Floodlight Cam Wired Plus Floodlight Cam Wired Pro

Bedraad Bedraad

Nachtzicht in kleur Nachtzicht in kleur

1080p HD-video 1080p HD-video

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Tweerichtingsspraak met 
ruisonderdrukking

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz 2,4 GHz et 5,0 GHz

Professionele installatie 
aanbevolen

24,6 x 29,9 x 17,9 cm 21,7 x 32,6 x 20,2 cm

3D-bewegingsdetectie 
en zicht vanuit 
vogelperspectief
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Bl!f op de hoogte

Scan deze QR-code

voor actuele pr"sinformatie.



Pagina 66 Pagina 67

Klein formaat, 
grootse 
gemoedsrust
Haal slimme beveiliging in huis met deze kleine, krachtige 
beveiligingscamera.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

De compacte Indoor Cam laat je 
zien wat er thuis speelt met onder 
meer 1080p HD-video, livebeeld, 
tweerichtingsspraak, geavanceerde 
bewegingsdetectie en alt"d direct 
een melding als er wat is. Plaats een 
camera in de woonkamer om je 
huisdieren in de gaten te houden, een 
camera in de garage om je auto te 
bewaken of installeer genoeg camera’s 
om je hele huis te beveiligen, zodat je 
alt"d weet wat er gebeurt.

Toch thuis z!n, ook als 
je weg bent

De Indoor Cam past dankz" het kleine formaat b"na overal en kan eenvoudig 
worden aangesloten op het stopcontact. De camera kan op een vlakke ondergrond 
in je huis of aan de muur worden geplaatst, zodat je in een mum van t"d 
gemoedsrust hebt.

Elke hoek in beeld

Liggende stand 

Functies

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz Vaste aansluiting

Livebeeld

Werkt met 
Alexa 

Nachtzicht
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Kies voor 
beveiliging waar 
je maar wilt
Deze veelz"dige beveiligingscamera op batter"en kun je zowel binnen 
als buiten ophangen waar je hem nodig hebt.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

De Stick Up Cam Battery is een 
veelz"dige beveiligingscamera met 
batter"en voor binnen en buiten, 
inclusief 1080p HD-video, livebeeld, 
tweerichtingsspraak, geavanceerde 
bewegingsdetectie en directe 
meldingen, zodat je alt"d en overal 
verbonden bent met thuis.

Slimme beveiliging 
waar je die nodig 
hebt

Dankz" het draadloze ontwerp van de Stick Up Cam Battery kun je de camera plaatsen 
waar je die nodig hebt en verplaatsen wanneer dat nodig is. Plaats het apparaat op 
een vlakke ondergrond voor flexibel gebruik, of bevestig het aan de muur als meer 
permanente oplossing. Met de Stick Up Cam Battery ben je alt"d verbonden met thuis 
en zie je vanaf elke locatie wat er speelt.

Handig en veelz!dig

Liggende stand 

Functies

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Weerbestendig

2.4  
GHz

Werkt met 
Alexa 

Altijd direct 
een melding

Bewegings-
zones

Oplaadbare 
batterij

Nachtzicht Privacy-
instellingen

Geavanceerde 
bewegingsdetectieLivebeeld
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Elke hoek  
in beeld
Deze betrouwbare beveiligingscamera sluit je aan op het 
stopcontact. H" werkt zowel binnen als buiten en stuurt je 
meteen een melding als er beweging is gedetecteerd.
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Deze veelz"dige beveiligingscamera 
biedt 1080p HD-video, livebeeld 
en tweerichtingsspraak. Plaats hem 
waar je maar wilt, communiceer 
met gezinsleden en huisdieren, en 
houd zo alt"d contact met thuis. 
Pas je bewegingsinstellingen en 
bewegingszones aan om alleen 
de meldingen te kr"gen die je het 
belangr"kst vindt.

Veelz!dige beveiliging, 
binnen en buiten

De Stick Up Cam Plug-In is binnen enkele minuten te installeren en kan worden 
aangesloten op het stopcontact voor continue stroomtoevoer. Zo hoef je je nooit zorgen te 
maken over het vervangen van een batter". Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond 
in je huis voor flexibel gebruik of op een muur voor een stabiele, meer permanente 
montage.

Doorlopende beveiliging dankz! netvoeding

Liggende stand 
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Functies

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa Weerbestendig

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht

Vaste aansluiting
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Gemoedsrust 
met een paar 
uur zon
Bescherm je huis en laad je batter" doorlopend op met deze veelz"dige 
beveiligingscamera op zonne-energie.
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Deze veelz"dige beveiligingscamera 
staat voor flexibiliteit: plaats hem 
waar je wilt zonder kabels te trekken. 
De batter" laadt doorlopend op met 
een paar uur zon per dag of met de 
meegeleverde USB-kabel. Profiteer 
van 1080p HD-video, livebeeld, 
tweerichtingsspraak en geavanceerde 
bewegingsdetectie en houd alles vanaf 
je telefoon in de gaten.

Slimme beveiliging op 
zonne-energie

Met maar een paar uur zonlicht per dag bl"ft je Stick Up Cam Solar doorlopend 
opgeladen. Geen zon? Geen zorgen. Zelfs t"dens een onverwachtse regenbui kun je 
vertrouwen op voldoende reservevoeding. 

Ook beschermd in de regen

Liggende stand 

Functies
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Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 

Op zonne-
energie Weerbestendig

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht

Oplaadbare 
batterij

Met Ring Protect kun je je video’s 
bek"ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek"ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.
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Goede beveiliging, 
waar en wanneer 
je die nodig hebt
Profiteer van doorlopend stroom en een betrouwbaardere 
verbinding met de veelz"dige Stick Up Cam Elite. 
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Handig, veelz!dig, 
betrouwbaar 

Sluit de Stick Up Cam Elite aan op je router met de meegeleverde PoE-adapter, zodat je je geen 
zorgen hoeft te maken over gebieden zonder wifi of het vervangen van een batter". Plaats 
het apparaat op een vlakke ondergrond om het te verplaatsen als je wilt, of bevestig het aan 
een muur of plafond op een vaste plek. Het is een flexibele, weerbestendige oplossing die je 
gemoedsrust verhoogt waar je die nodig hebt, binnen of buiten.

Slimme beveiliging b! alle weersomstandigheden

Liggende stand

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Functies

Bl"f alt"d op de hoogte van het 
thuisfront dankz" geavanceerde 
bewegingsdetectie, meldingen en 
livebeeld. Je kunt zowel personen als 
huisdieren zien, horen en met hen 
communiceren dankz" 1080p HD-
video en tweerichtingsspraak. Pas met 
personaliseerbare bewegingszones 
zelf de bewegingsinstellingen aan 
om in specifieke gebieden beweging 
te detecteren: zo kr"g je alleen de 
meldingen die je belangr"k vindt.

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa Weerbestendig

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht

Power over  
Ethernet



Pagina 86 Pagina 87

Slimme 
beveiliging op 
elke hoek
Een draadloze beveiligingscamera voor buiten met ingebouwde 
spotlights. Hiermee werpen we nieuw licht op goede thuisbeveiliging.
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Dag en nacht 
bescherming

Met personaliseerbare instellingen zoals bewegingszones kun je je vooral 
op de beveiliging van de belangr"kste gebieden van je huis richten. 
Bewegingsgeactiveerde meldingen brengen je meteen op de hoogte wanneer 
iemand je terrein betreedt. Werkt op een verwisselbare batter" voor eenvoudige 
installatie en gemakkel"k opladen.

Doorlopende gemoedsrust

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Functies

Liggende stand

Bescherm elke hoek van je huis met 
de Spotlight Cam Battery. Dankz" 
spotverlichting en nachtzicht heb je 
dag en nacht scherp in beeld wat er 
zich thuis afspeelt. Deze veelz"dige, 
draadloze beveiligingscamera 
heeft 1080p HD-video, livebeeld 
en tweerichtingsspraak om vanaf 
je telefoon of tablet iedereen op 
je terrein te zien, horen en kunnen 
spreken. Met de beveiligingssirene kun 
je eventuele indringers afschrikken.

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 

Spotverlichting 
(led-licht)

Weerbestendig

Beveiligingssirene

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht

Oplaadbare 
batterij



Pagina 90 Pagina 91

Houd alles zelf 
in de hand
Zie buitenbescherming in een nieuw licht met deze 
beveiligingscamera met spotlight, die wordt aangesloten op het 
stopcontact voor continue stroomtoevoer. 

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Mis niets, zelfs niet in 
het donker

Weet het alt"d meteen als er iemand rond je huis loopt. Dankz" geavanceerde 
bewegingsdetectie en personaliseerbare bewegingszones mis je nooit meer iets. 
Sluit de Spotlight Cam Wired aan op je stopcontact om nooit meer je batter" te 
hoeven vervangen. 

Dag en nacht buitenbeveiliging

Liggende stand

Functies

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Bewaak je huis nog beter met 
de Spotlight Cam Wired, een 
beveiligingscamera op netvoeding 
voor buiten. Met 1080p HD-video, 
livebeeld en tweerichtingsspraak kun 
je iedereen rond je huis zien, horen 
en spreken, waar je ook bent. Dankz" 
ingebouwde spotlights en nachtzicht 
zie je dag en nacht wat er gebeurt. 
Verdachte personen in beeld? Schakel 
dan de sirene in.

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 

Spotverlichting 
(led-licht)

Weerbestendig

Beveiligingssirene

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Vaste aansluiting

Nachtzicht
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Bescherm je 
huis, dag en 
nacht
Een bedrade beveiligingscamera voor buiten met led-spotlights en 
sirene voor volledige gemoedsrust.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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Met Ring Protect kun je je video’s 
bek!ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek!ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 

Met 1080p HD-video, 
tweerichtingsspraak, ingebouwde 
led-spotlights en een op afstand te 
activeren beveiligingssirene biedt 
deze beveiligingsoplossing voor 
buitengebruik alt"d gemoedsrust, 
zelfs in het donker. Zie dag en 
nacht duidel"k wat er gebeurt met 
de ingebouwde spotlights en laat 
de sirene klinken als er zich een 
noodsituatie voordoet.

Beveiliging, zelfs in het 
donker

Functies

De Spotlight Cam Mount sluit je aan op het elektriciteitsnet zodat je alt"d 
stroom hebt en de led-verlichting z"n werk kan doen. B" beweging kr"g je direct 
een melding in de Ring-app en in geval van nood kun je zelfs op afstand de sirene 
inschakelen.

Betrouwbare prestaties dankz! vaste aansluiting

Liggende stand

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Werkt met 
Alexa 

Spotverlichting 
(led-licht)

Weerbestendig

Beveiligingssirene

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Bedraad

Nachtzicht
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Beveiliging op 
zonne-energie
Voeg een extra beschermingslaag toe aan elk huis met de Spotlight 
Cam Solar, een HD-beveiligingscamera met led-spotlights op zonne-
energie.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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De Spotlight Cam Solar is een slimme 
beveiligingscamera voor buiten 
met 1080p HD-video, livebeeld en 
tweerichtingsspraak. Dankz" de 
aansluiting op een zonnepaneel 
wordt h" voorzien van stroom. Kr"g 
op elk moment van de dag heldere 
HD-video met de ingebouwde led-
spotlights en nachtzicht. Activeer 
de beveiligingssirene op afstand als 
een ongewenste bezoeker voet op je 
terrein zet.

Slimme beveiliging 
rond je huis

Functies

Gebruik personaliseerbare bewegingszones en geavanceerde bewegingsdetectie om alt"d 
direct de meldingen te kr"gen die je belangr"k vindt, niet de meldingen die je niet wilt. De 
Spotlight Cam Solar wordt 24 uur per dag opgeladen door het aangesloten zonnepaneel en 
heeft reservevoeding in de vorm van een verwisselbare batter".

Continu opladen voor continue bescherming

Liggende stand

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Op zonne-energie

Oplaadbare 
batterij

Werkt met 
Alexa 

Spotverlichting 
(led-licht)

WeerbestendigBeveiligingssirene

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht

Met Ring Protect kun je je video’s 
bek"ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek"ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.
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Ook buiten 
beter 
beschermd
De Floodlight Cam Wired Plus is voorzien van vaste bedrading 
voor volledige gemoedsrust en biedt zowel overdag als ‘s nachts 
betrouwbare buitenbescherming en geavanceerde bewegingsdetectie.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s



Pagina 104 Pagina 105

Zie en spreek vanaf elke locatie met 
wie zich in of om je huis bevindt. 
Dankz" tweerichtingsspraak, 
1080p HD-video en led-
sch"nwerpers van 2000 lumen kan 
dat zelfs in het donker. Activeer 
de beveiligingssirene met één 
druk op de knop als je t"dens 
een noodgeval anderen moet 
waarschuwen. 

Dag en nacht je huis 
in beeld

Functies

Creëer bewegingszones, personaliseer en verf"n ze om alleen de gebieden te 
zien die belangr"k voor je z"n, zodat je alleen de meldingen ontvangt waar je 
wat aan hebt. De Ring Floodlight Cam Wired Plus wordt aangesloten met vaste 
bedrading en biedt dag en nacht betrouwbare buitenbeveiliging en geavanceerde 
bewegingsdetectie.

Bepaal zelf wat je ziet

Liggende stand

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Livebeeld

1080p 
HD-video

Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

Led-schijnwerpers  
(2000 lumen)

Bedraad

Werkt met 
Alexa Weerbestendig

Beveiligingssirene

Altijd direct 
een melding

2.4  
GHz

Nachtzicht in 
kleur

Met Ring Protect kun je je video’s 
bek"ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek"ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 
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Premium functies, 
permanent 
bescherming
Kies voor een upgrade van je buitenbeveiliging met onze 
slimme camera Floodlight Cam Wired Pro, voorzien van 
bewegingsgeactiveerde verlichting en een beveiligingssirene.

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s
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De Floodlight Cam met vaste 
aansluiting is je betrouwbare 
beveiligingscamera voor buiten. 
Dankz" de krachtige led-sch"nwerpers 
en 1080p-video met HDR houd je dag 
en nacht goed zicht op wat er speelt. 
Stel zelf je bewegingsinstellingen in en 
laat de sirene luiden in geval van nood. 
Dankz" 3D-bewegingsdetectie en zicht 
vanuit vogelperspectief kun je op een 
luchtkaartweergave zien waar een 
bewegingsgebeurtenis is ontstaan.

Beveiliging rond je 
huis met een extra 
dimensie

Functies

Bedien de sch"nwerpers zodat je precies ziet wat er gebeurt. In geval van nood 
kun je de ingebouwde beveiligingssirene activeren om verdachte personen af te 
schrikken. Sluit de Ring Floodlight Cam Wired Pro aan met vaste bedrading om zo 
alt"d zicht te houden op wat er rond je huis speelt.

Beter verlicht voor volledig zicht

Liggende stand

Ring Playbook 1.0 - Beveiligingscamera’s

Livebeeld

1080p 
HD-video

Audio+ Tweerichtings-
spraak

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Bewegings-
zones

Privacy-
instellingen

3D-bewegings-
detectie

Werkt met 
Alexa Weerbestendig

Altijd direct 
een melding

Zicht vanuit 
vogelperspectief

2,4 en 
5 GHz

Beveiligingssirene Nachtzicht in kleur

Bedraad

Met Ring Protect kun je je video’s 
bek"ken, opslaan en delen. Met een 
Ring Protect-abonnement kun je vanaf 
3,99 euro per maand per apparaat 
gedurende maximaal 180 dagen 
onbeperkt Ring-beelden in de cloud 
opslaan om ze opnieuw te bek"ken, naar 
je eigen apparaat te downloaden of te 
delen met vrienden en familie.

Ontvang een gratis proefabonnement 
van 30 dagen op Ring Protect wanneer 
je je Ring-apparaat voor het eerst 
instelt in de app.

Beschikbaar met Ring 
Protect-abonnement 
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Je gezin, je huisdieren, je huis en je tuin: we houden alles veiliger. Met 

het vernieuwde Ring Alarm heb je een betaalbaar totaalpakket voor 

thuisbeveiliging dat je zelf samenstelt en installeert. Ring Alarm is snel 

te installeren, eenvoudig te gebruiken en volledig aanpasbaar aan je 

huis.

Klaar om je veilig 
te houden

Ring Playbook 1.0 - Ring Alarm
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Alles wat je nodig hebt voor installatie zit in de doos, dus kun je het 
alarmsysteem eenvoudig en binnen enkele minuten in gebruik nemen. 
Sluit het basisstation aan, activeer Ring Alarm via de Ring-app, en plaats 
de contactsensoren en bewegingsdetectoren waar je ze nodig hebt. Zo 
simpel is het!

Zelf te installeren

Alles in de hand met de  
Ring-app

Koppel het alarmsysteem aan videodeurbellen 
en beveiligingscamera’s van Ring. Zorg daarb" 
voor integratie met geselecteerde Alexa-
apparaten zodat je met je stem het alarm kunt 
in- en uitschakelen en de status ervan kunt 
controleren.

Nieuwe look, dezelfde 
uitstekende bescherming

Het vernieuwde bedieningspaneel is 
eenvoudig te bedienen en heeft onder meer 
noodknoppen voor als er echt iets aan de hand 
is. De contactsensoren passen naadloos in 
elke inrichting. Dit is onze meest toegankel"ke 
beveiligingsoplossing voor thuis.

Beheer je beveiliging met 
standen

Zet je alarm in de stand Thuis om de 
binnensensoren uit te schakelen terw"l de 
buitensensoren ingeschakeld bl"ven. Activeer 
alle sensoren in je huis met de stand Weg, 
zodat je het meteen weet als er iets gebeurt 
terw"l je weg bent. Kies de stand Uitschakelen 
om al je sensoren te deactiveren, zodat je vr" in 
en om je huis kunt lopen.

Indringers afschrikken

In geval van nood gebruik je de Ring-app of het 
bedieningspaneel om de sirene op je basisstation 
handmatig te activeren. Je kunt daarnaast 
een buitensirene ophangen om anderen te 

waarschuwen.

Neem je sirene mee naar buitenr

Kies voor een buitensirene van Ring Alarm om 
anderen te laten weten dat je huis volledig 
beveiligd is. Met het instelbare volume en de 
knipperende led-verlichting kan de buitensirene 
anderen helpen je huis in noodgevallen snel te 
vinden. 

Met een optioneel Ring Protect Plus-
abonnement kun je geassisteerde bewaking 
inschakelen via de Ring-app. B" het activeren 
van het alarm worden dan automatisch drie 
noodcontacten gebeld. Iemand die je vertrouwt 
kan dan namens jou reageren, b"voorbeeld 
als je zelf in een vliegtuig zit en geen bereik 
hebt. B" Ring Protect Plus is mobiele back-up 
inbegrepen als oplossing voor wanneer je 
internet uitvalt.

Geassisteerde bewaking en 
mobiele back-up

Ring Playbook 1.0 - Ring AlarmRing Playbook 1.0 - Ring Alarm
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Het brein 
achter alles

Sensoren voor 
ramen en deuren

Het basisstation van Ring Alarm koppel 
je aan je wifi. Zo bl"ft je alarmsysteem 
online en kun je het bedienen met je 
telefoon. Ook ontvang je direct een 
melding als er iets aan de hand is. De 
back-upbatter" werkt 24 uur door als 
de stroom uitvalt. Valt je internet weg? 
Kies voor een optioneel abonnement 
op Ring Protect Plus om te profiteren 
van mobiele back-up en bl"f alt"d 
online.

Compact, veilig, en nu voorzien van een 
nog slankere magneet zodat je ook b" 
weinig ruimte een sensor kunt plaatsen. 
Monteer contactsensoren op deurposten en 
raamkoz"nen zodat je meteen een melding 
kr"gt als er een raam of deur opengaat.

Instellen en 
gebruiken

Houd je woning 
in de gaten

Bedien je systeem vanuit huis met een 
slim paneel op batter"en. Bevestig het 
bedieningspaneel aan een vlakke wand of 
leg hem op een vlakke ondergrond neer 
om snel b" de hand te hebben. Kies voor 
meerdere bedieningspanelen in huis zodat 
je er alt"d eentje in de buurt hebt.

Monteer de discrete bewegingsmelders 
in hoeken of op vlakke muren en ontvang 
direct een melding op je telefoon wanneer er 
thuis beweging wordt gedetecteerd. Dankz" 
slimme instellingen voor bewegingsdetectie 
kunnen huisdieren ongestoord rondlopen 
zonder je alarm te activeren. Z" worden niet 
gedetecteerd, eventuele inbrekers wel.

Pagina 115
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Beveilig je huis

Kies voor signaalversterkers om het signaal 
van je basisstation uit te breiden naar alle 
componenten van Ring Alarm, zodat je zeker 
weet dat je beveiliging overal in huis werkt.

Neem je sirene mee 
naar buiten

Installeer de buitensirene voor Ring Alarm 
op een opvallende plek. In geval van nood 
maken de sirene en knipperende led-
verlichting je huis makkel"ker vindbaar.

Ring Playbook 1.0 - Ring Alarm



Pagina 118 Pagina 119

Breid je slimme beveiligingssysteem uit met accessoires voor 

videodeurbellen, beveiligingscamera’s en Ring Alarm.

Accessoires voor 
thuisbeveiliging

Ring Playbook 1.0 - Accessoires
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Luid en duidel!k

Hoor het meteen in huis wanneer 
iemand aanbelt of als er beweging wordt 
gedetecteerd. De gloednieuwe Ring Chime 
sluit je makkel"k aan: steek de stekker in het 
stopcontact en koppel hem via de app.

Meer horen en je wifi 
versterken

De Ring Chime Pro geeft net als de Ring 
Chime direct een melding b" beweging of 
aanbellen. De Chime Pro heeft een slanker 
ontwerp en een ingebouwd nachtlampje. 
Daarb" versterkt het je wifibereik richting alle 
Ring-apparaten.

Een paar uur zonlicht per dag zorgt ervoor 
dat de Spotlight Cam Battery of de Stick 
Up Cam Battery langer opgeladen bl"ft. 
Met de meegeleverde gereedschapsset en 
kabel heb je alles binnen een paar minuten 
geïnstalleerd.

Doorlopende  
bescherming

Zorg dat je Ring-apparaten je doorlopend 
beschermen. Druk op het lipje om de batter" 
los te maken en laad hem op via de micro-
USB-kabel. Bestel een extra batter" zodat je 
alt"d een opgeladen exemplaar klaar hebt 
liggen.

Zonne-energie voor 
beveiligingscamera’s
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Kies uit kleuren en afwerkingen die b" 
je huis passen - of bestel b" geschikte 
videodeurbellen alvast speciale 
voorpanelen voor de feestdagen en andere 
gelegenheden.

Doorlopend stroom

Met de stekkeradapter voorzie je 
je hiervoor geschikte videodeurbel 
dag en nacht van stroom. Zo wordt 
je huis dag en nacht beschermd: 
zonder professionele installatie en 
zonder dat je de batter" hoeft te 
vervangen.

Een nieuwe look 
voor je deur

Ring Playbook 1.0 - Accessoires
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Bescherming voor elke dag
Haal meer uit Ring-apparaten met Ring Protect. Met deze complete 
abonnementsdienst k"k je terug wat je hebt gemist en vraag je hulp wanneer 
je dat nodig hebt. Ring Protect geeft je aanvullende bescherming voor één of 
al je apparaten. Veiliger wonen heb je zelf in de hand.

Eén apparaat, 
één vaste pr!s

Alle apparaten, ook 
één vaste pr!s

Met Ring Protect Basic kun je tot 180 dagen 
alle opnamen van je videodeurbel of 

beveiligingcamera bek"ken. Vanaf 3,99 euro 
per maand per apparaat of 39,99 euro per jaar 

activeer je video-opnamen, zodat je video’s kunt 
bek"ken, opslaan en delen. B" de aankoop van 

je videodeurbel of beveiligingscamera van Ring 
kr"g je de eerste 30 dagen van ons cadeau.

Een volledige Ring-ervaring voor je hele huis 
en alle Ring-apparaten voor 10 euro per maand 

of 100 euro per jaar. B" een Ring Protect Plus-
abonnement kr"g je naast onbeperkte video-

opnamen ook geassisteerde bewaking en 
mobiele back-up voor Ring Alarm, verlengde 

productgarantie, en tot 10% korting op 
geselecteerde producten op Ring.com.

Plus

Ring Playbook 1.0 - Ring Protect

Video’s terugk!ken

Blader door de t"dbalk om de momenten te 
bek"ken die je hebt gemist. Alle video’s worden 
tot 180 dagen opgeslagen (standaard tot 30 
dagen). Zo kun je ze terugk"ken wanneer je 
wilt.
 

Video’s opslaan en delen

Van onverwachte ontmoetingen tot 
familieherinneringen: leg al je momenten 
vast. Via de app en je Ring.com-account k"k 
je ze terug en deel je ze met wie je wilt. 

Notifications de personnes

Schakel deze functie in om alleen een 
melding te kr"gen wanneer er een persoon 
in beeld is.

Foto’s als momentopname

Ring Protect maakt momentopnames tussen 
bewegingsgeactiveerde gebeurtenissen 
door. K"k foto’s terug om te zien wat er 
speelt of vind alle momentopnames tot 
zeven dagen terug in je account. 

Meldingen met a"eelding

Kr"g rechts in beeld een voorvertoning van 
een gebeurtenis in de vorm van een foto. Zo 
hoef je de Ring-app niet te openen om toch te 
zien wat er speelt..



Pagina 126 Pagina 127Ring Playbook 1.0 - Functies

Livebeeld, tweerichtingsspraak en bewegingsdetectie 

vormen de basis. Daarbovenop heb je geavanceerde functies 

als Advanced Pre-Roll, 3D-bewegingsdetectie en zicht 

vanuit vogelperspectief. Ring-apparaten z"n gemaakt voor 

beveiliging en gemak waar je die nodig hebt.

Alles voor meer 
bescherming 
en gemak
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Direct een melding

Vanaf de bank, op kantoor, of vanuit de 
sportschool: je kr"gt alt"d direct een melding 
als er thuis iets aan de hand is.

Nachtzicht

HD-nachtzicht biedt een scherp contrast. Zo 
mis je zelfs in het donker geen detail meer..

Geofence

Teken een virtuele grens rond je huis. Je kr"gt 
dan een herinnering om het alarm in te schakelen 
als je de zone verlaat. Kom je terug, dan gaan 
de bewegingsmeldingen automatisch in de 
sluimerstand.

Audioprivacy  

Schakel het streamen en opnemen van audio 
in of uit om alleen te horen en op te nemen 
wat je belangr"k vindt..

Bewegingsdetectie

Detecteert je videodeurbel of 
beveiligingscamera beweging? Dan kr"g je 
meteen een melding op je telefoon of tablet.

Privacyzones

Met privacyzones markeer je gebieden 
binnen het zicht van de camera waar niet 
wordt opgenomen. Je kunt deze zones 
instellen in de Ring-app.

Personaliseerbare 
bewegingszones

Pas de bewegingszones aan om alleen 
bewegingen in gebieden naar keuze te 
detecteren

Wificonnectiviteit

Een sterk signaal betekent snellere meldingen 
en met 2,4 of 5 GHz wificonnectiviteit weet je 
alt"d wat er thuis gebeurt.

Livebeeld

Met livebeeld bek"k je rechtstreeks de 
beelden van elke camera of videodeurbel 
van Ring

Tweerichtingsspraakl

Met tweerichtingsspraak kun je met elke 
bezoeker aan huis spreken, waar je ook bent..

Een goede basis voor meer gemoedsrust
Alle videodeurbellen en beveiligingscamera’s van Ring bieden je een groot aantal basisfuncties. 
Hiermee bescherm je alles wat je belangr"k vindt.

Uitgebreide meldingen

Kr"g een foto in beeld om zonder de Ring-
app te openen te zien wat er aan de hand is. 
Deze handige meldingen met a$eelding z"n 
inbegrepen b" een Ring Protect-abonnement.

3D-bewegingsdetectie

La fonction de détection de mouvements 3D 
repose sur la technologie radar pour fournir des 
notifications de mouvements plus précises.

Geavanceerde 
bewegingsdetectie

Dankz" geavanceerde bewegingsinstellingen 
kr"g je direct een melding op je telefoon of 
tablet wanneer iemand aanbelt of wanneer er 
beweging wordt gedetecteerd.

Advanced Pre-Roll

Met Advanced Pre-Roll wordt continu tot zes 
seconden aan video opgenomen. Dit plakken we 
aan de volledige opname van een gebeurtenis. 
Zo zie je ook wat er gebeurde voordat een je een 
melding kreeg. 

Aanhoudende beweging

B" een Ring Protect-abonnement kun je een 
aparte melding kr"gen wanneer mensen langere 
t"d in beeld bl"ven. Je stelt de t"dsduur voor 
aanhoudende beweging zelf in via de Ring-app.

Zicht van top tot teen in HD

Met een vergrote k"khoek zie je beter wie er 
voor je deur staat. Dit completere beeld is 
dankz" HD ook nog eens haarscherp.

Audio+

Luister naar bezoekers en spreek duidel"ker 
met hen met de verbeterde audio- en echo-
onderdrukking van Audio+.

Pre-Roll in kleur

Via Pre-Roll in kleur kr"g je tot 4 seconden extra 
beeldmateriaal dat als beeld-in-beeld aan een 
opgenomen gebeurtenis wordt toegevoegd. 
Dankz" deze voorvertoning zie je meer van wat er 
aan een bewegingsmelding voorafging.

Meldingen van personen

Schakel via een Ring Protect-abonnement 
persoonsdetectie in. Je kr"gt dan alleen een 
melding wanneer er een persoon in beeld is.

Nachtzicht in kleur

Met nachtzicht in kleur mis je niets, ongeacht 
het t"dstip of het weer.

Zicht vanuit vogelperspectief

Via een luchtkaartweergave van je terrein zie je 
waar een bewegingsgebeurtenis is ontstaan. 

Betere controle, detectie, privacy en bescherming

Veel Ring-producten hebben naast de basisfuncties nog meer in huis om je te beschermen, 
van geavanceerde bewegingsdetectie tot personaliseerbare bewegingszones. Je vindt alle 
specificaties per apparaat op de productpagina’s. 

Ring Playbook 1.0 - Functies

* Beschikbaar met een Ring Protect-abonnement
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Koppel je apparaten met Alexa en bescherm je hele huis 

handsfree. 

Laat je huis 
voor je werken
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Met Alexa Routines stel je slimme 
automatisering in. Vraag Alexa 
slimme verlichting in te schakelen 
of gepersonaliseerde meldingen 
te laten horen wanneer iemand 
voor je deur staat.

Door alle Ring-apparaten te 
koppelen heb je een uitgebreid 
en compleet beveiligingsysteem. 
Bedien alle videodeurbellen, 
camera’s en je alarmsysteem 
eenvoudig vanaf je telefoon of 
tablet.

Profiteer van handsfree gemak 
met geselecteerde Alexa-
apparaten. Luister onder meer naar 
bewegingsmeldingen, gebruik 
tweerichtingsspraak met Echo Dot, 
en start video’s met Echo Show.

Beveiliging voor 
je hele huis

“Alexa, show me 
my front door”

Slimme verlichting 
b! de voordeur

Koppel je Ring Video Doorbell aan 
compatibele apparaten, zoals Alexa. Zo 
bescherm je je hele huis vanuit de Ring-

app.




