
 

Ring lanserar två nya videodörrklockor och är först på marknaden med 

förhandsinspelning i batteridrivna ringklockor. 

 

 

• Ring Video Doorbell 3 och Ring Video Doorbell 3 Plus är de senaste tillskotten till Rings 

produktportfölj av videodörrklockor som enkelt gör ditt hem säkrare.   

• Förhandsinspelningsfunktionen Pre-Roll ger användare av Ring Video Doorbell 3 Plus en 

bättre bild av vad som händer utanför deras dörr genom att börja spela in video redan 

innan rörelsedetektorn aktiverats. 

• De båda nya videodörrklockorna har en zonfunktion som gör det möjligt för användaren att 

inaktivera delar av kamerans upptagningsområde och ställa in ljud och rörelseaktivering 

efter behov.  

• Ring lanserar även nästa generations Ring Chime och Chime Pro som meddelar 

Ringanvändare med ljudnotiser i hemmet.  

 

 

STOCKHOLM – 11 mars, 2020 - Ring har som mål att göra bostadsområden tryggare och presenterar 

idag två nya videodörrklockor, Ring Video Doorbell 3 och Ring Video Doorbell 3 Plus. Videodörrklockorna 

har funktionen Pre-Roll som gör Ring först ut på marknaden med förhandinspelning av video i en 

batteridriven videodörrklocka. Pre-Roll finns exklusivt på alla nya Ring Video Doorbell 3 Plus och börjar 

spela in fyra sekunder innan rörelse upptäcks och gör det därför möjligt för användare att se vad det var 

som aktiverade rörelsedetektorn. Ring lanserade även idag en ny design på Ring Chime och Chime Pro 

för användare som vill höra ljudnotiser från sina uppkopplade Ring-enheter.  

 

- Vi flyttar kontinuerligt fram gränserna genom att erbjuda de mest innovativa produkter och 

funktioner till våra kunder, säger Jamie Siminoff, grundare och Chief Inventor på Ring. Funktioner 

som liknar Pre-Roll har tidigare funnits på våra sladdanslutna enheter men vi tycker att det är viktigt 

att det även finns tillgängligt för de som använder batteridrivna videodörrklockor. Med Ring Video 

Doorbell 3 och Ring Video Doorbell 3 Plus ser vi fram emot att kunna erbjuda våra kunder fler 

säkerhetslösningar där användarkontroll och integritet är i centrum. 

 

 

Nästa generations videodörrklockor 

Ring Video Doorbell 3 och Ring Video Doorbell 3 Plus bygger vidare på föregångaren Ring Video Doorbell 

2 med en ny justerbar rörelsezon som kan känna av rörelse inom 1,5 till 4,5 meter från ytterdörren samt 

förbättrad anslutning med 2,4 Ghz och 5 Ghz dual-band. Premiummodellen Ring Video Doorbell 3 Plus är 

Rings första batteridrivna enhet som har förhandsinspelning. Ring Video Doorbell 3 Plus är även kompatibel 

med Alexa som gör att du med röststyrning kan svara när det ringer på dörren. Funktionen Linked Devices 

som finns tillgänglig på alla Rings produkter gör det möjligt att koppla  

dörrklockan till Rings övervakningskameror för ett integrerat säkerhetssystem i hela hemmet.  

 

 

Hör notiser högt och tydligt 

De nydesignade Ring Chime och Chime Pro gör att Ring-användare kan höra ljudnotiser från sina Ring-

enheter överallt i hemmet. Chime Pro har dessutom en inbyggd nattlampa samt en WiFi-förstärkare som 

förbättrar och förlänger nätverksanslutningen för dörrklockor och kameror från Ring. Båda ringklockorna är 

kompatibla med alla dörrklockor och kameror från Ring och spelar upp ljudnotiser i realtid när en Ring-

enhet aktiveras av rörelse eller när någon ringer på dörren.  

http://se-en.ring.com/
http://se-en.ring.com/products/video-doorbell-3
http://se-en.ring.com/products/smart-security-chime
http://se-en.ring.com/products/smart-security-chime-pro


 

 

Säkerhet för hemmet som du styr 

Integritet, säkerhet och kontroll är viktiga grundpelare för Ring. Ring Video Doorbell 3 och Ring Video 

Doorbell 3 Plus har funktionen Privacy Zones som gör att användare kan avgränsa kamerans 

videoupptagningsområde. Likt alla dörrklockor och kameror från Ring kan de nya videodörrklockornas 

video- och ljudinspelning stängas av när användaren vill.  

 

 

Pris och tillgänglighet 

Ring Video Doorbell 3 kommer att säljas på Ring.com, Amazon och hos utvalda återförsäljare i Sverige för 

ett rekommenderat pris på 1 999 SEK från 28 april 2020. Ring Video Doorbell 3 Plus har ett rekommenderat 

pris på 2 299 SEK och kommer finnas tillgänglig för försäljning i Sverige senare i år.  

 

Chime och Chime Pro kommer att säljas på Ring.com och hos utvalda återförsäljare i Sverige från april 

2020 för ett rekommenderat pris på 449 SEK respektive 649 SEK.  

 

 

Pressmaterial 

Se här för bilder och annan pressinformation. 

 

 

Om Ring 

Sedan företaget grundades 2013 har Ring haft som mål att göra bostadsområden säkrare. Med prisvärda 

säkerhetslösningar för det smarta hemmet, från videodörrklockan till gör-det-själv alarmsystemet, strävar 

Ring efter att göra säkerhet och trygghet tillgängligt och effektivt för alla – och samtidigt bidra till en starkare 

grannsamverkan. Ring är ett företag från Amazon. För mer information besök www.ring.com. Med Ring är 

du alltid hemma.  

  

 

Mediakontakt 

För mer information eller pressförfrågningar vänligen kontakta: 

Archetype för Ring: ringnordics@archetype.co  

 

 

### 

https://drive.google.com/drive/folders/1QSKE27hYVTwrIXTXCWp57YD7puTtHP0r
http://www.ring.com/
mailto:ringnordics@archetype.co

