
Ring Door View Cam, Rings femte Video-dörrklocka, Tillgänglig nu. 

Perfekt för lägenheter och hyresrätter, är Ring Door View Cam en tråd-fri video dörrklocka 

som förvandlar ett befintligt kikhål till en smart säkerhetsenhet. 

 

 

Stockholm, den 18 juni 2019. Ring, vars mission är att minska bostadsinbrott, lanserar idag sin femte 

video-dörrklocka, Ring Door View Cam, som nu är tillgänglig på Ring.com, Amazon och via 

återförsäljare. Ring Door View Cam är en trådlös video-dörrklocka som omvandlar det befintliga 

dörrögat till en smart säkerhetsinstallation. Ring Door View Cam är enkel att installera i hålet för det 

befintliga dörrögat och kräver varken borrning eller någon annan förändring av din dörr.  

 

Ring Door View Cam har rörelsedetektering, tvåvägssamtal, 1080p HD-video, ett flyttbart, 

uppladdningsbart batteri, knack-avkänning, sekretesszoner och mörkerseende, vilket gör den perfekt 

för alla hem med ett befintligt kikhål - speciellt lägenheter och hyresrätter. För att installera, ta bara bort 

det befintliga kikhålet, installera Door View Cam på platsen på vardera sidan av dörren, tryck in det 

uppladdningsbara batteriet och det borttagbara locket, och du har omvandlat ditt gamla kikhål till en 

smart säkerhetskamera. 

 

Designad av samma team som ursprungligen återuppfann den traditionella dörrklockan, förbättrar Door 

View Cam funktionerna i ett kikhål, som vi alla är bekanta med att leverera prisvärda och effektiva 

hemsäkerhetslösningar. Genom att utnyttja erfarenheterna från Rings ursprungliga Ring Video 

Doorbell, har Ring byggt Door View Cam från grunden med hänsyn till det faktum att människor 

interagerar med dörrar och dörrklockor i lägenhetsbyggnader och hyresrätter annorlunda än vad de gör 

i enfamiljshus. Resultatet är en unik säkerhetsenhet som gör det möjligt för lägenhetsinnehavare att 

enkelt lägga till önskade säkerhetsfunktioner i sina hem på ett sätt som de inte kunde göra tidigare. 

 

Jamie Siminoff, Rings grundare och innovationschef, säger: ”När vi nu fortsätter vår mission att minska 

bostadsinbrott och skapa tryggare bostadsområden, vill vi att alla med en ytterdörr ska ha möjligheten 

att skydda sin fastighet och förhindra ett brott. Vi har lyssnat de kunder som gärna vill säkra sina 

ytterdörrar med en Ring video-dörrklocka, men inte har haft möjligheten att installera någon av våra 

nuvarande dörrklockor på sina dörrar. Med Door View Cam kan vi nu tillgodose alla kunders behov.” 

 

Missa aldrig en besökare med Ring Door View Cam; som gör det möjligt för användare att övervaka, 

säkra och svara från sina dörrar var som helst. 

• Enkel installation – Ring Door View Cam installeras enkelt i stället för ett dörröga, utan behov 

för att borra eller göra permanenta modifieringar, så den varken lämnar märken eller skadar 

färg.  

• HD-video – Kunder kan se live video och inspelningar från deras ytterdörr med samma 

upplevelse och videokvalitet som Rings andra video dörrklockor.  

• Knack-avkänning - Om besökare inte trycker på dörrklockningsknappen, har Door View Cam 

en impulsgivare som låter dig veta när de interagerar med din dörr, till exempel vid en 

knackning. 

• Batteridriven – Door View Cam använder ett avtagbart, laddningsbart batteri som ligger på 

insidan av dörren, så du inte behöver göra installationer för att få en smart dörrklocka i ditt hem.  

• Traditionell dörrvaktsfunktion – Door View Cam har också en lins så att kameran fungerar 

som ett vanligt dörröga.  

• Sekretesszoner – Gör det möjligt för användare att anpassa video-vyn och skapa ”blinda 

zoner” framför dörrklockan och stänga av ljudinspelningen.  

• Ljudavbrytning - Tillåter att användarna stänger av ljud, inklusive ljudinspelning. 

• Alexa-kompatibilitet – I vissa länder kan användaren fråga Alexa-kompatibla enheter att ”visa 

ytterdörren” och varna när rörelse upptäcks av Ring Door View Cam i realtid. De kommer också 

https://se-en.ring.com/
http://se-en.ring.com/products/door-view-cam


att kunna tala med sina besökare via deras Echo Show, Echo Spot och Fire Surfplatta med 

Alexa (gen 7+). 

 

Besök www.ring.com för att lära mer om alla fem Ring Video Doorbells, som kostar från 1 299 SEK. På 

sidan kan du också lära mer om Rings andra produkter, såsom Ring Stick Up Cam.  

 

 

Prissättning och tillgänglighet 

Ring Door View Cam finns nu tillgänglig i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, 

Spanien, Italien, Sverige, Danmark, Norge och Finland med ett cirkapris på 1 999 SEK och kommer bli 

tillgänglig i Kanada, Australien och Nya Sealand senare i år.  

 

 

Media tillgångar 

Klicka här för produktbilder, videor och faktablad.  

 

 

Om Ring 

Rings uppdrag är att minska brottsligheten i grannskap genom att skapa en säkerhetsring runt hem och 

samhällen med sin serie av hemsäkerhetsprodukter och tjänster. Rings produktlinje gör att Ring kan 

erbjuda prisvärt, komplett och proaktiv hem- och grannskapssäkerhet på ett sätt som inget annat 

företag har tidigare. Faktum är att två kvarter i Newark, New Jersey (USA) såg en minskning med över 

50 procent i heminbrott efter att Ring Video Dörrklockor och Spotlight kameror installerats på 11% av 

bostäderna i samhällena. Ring är ett Amazon-företag. För mer information, besök www.ring.com. Med 

Ring, är du alltid hemma.  
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