
ben je altijd thuis.
Met Ring 

 OVERZICHT:

Ring wil criminaliteit wereldwijd verminderen. Met onze 
eenvoudige, proactieve beveiligingsoplossingen 
kunnen huiseigenaren, buren en de politie de handen 
ineen slaan voor een veiligere buurt. Inbrekers bellen 
vaak eerst aan om er zeker van te zijn dat er niemand 
thuis is. Met de producten van Ring kun je potentiële 
indringers de indruk geven dat je thuis bent, zelfs 
wanneer dit fysiek niet het geval is.

Dankzij Ring hoef je nooit meer een bezoeker te missen. 
De videodeurbellen en beveiligingscamera's van Ring 
streamen audio en videobeelden rechtstreeks vanaf je 
huis naar je smartphone of tablet. Zo weet je altijd en 
overal wat er zich rondom je huis afspeelt: of je nu in de 
keuken staat of aan de andere kant van de wereld. Je 
hoeft je niet meer af te vragen of er iemand in of rond je 
huis loopt, want je kunt het nu met eigen ogen zien. 

Ingebouwde bewegingssensoren detecteren elke 
activiteit op eigen terrein en sturen een mobiele 
melding zodra er iets wordt opgemerkt. Zo blijf je op de 
hoogte van wat er in en om je huis gebeurt, zelfs als je 
niet thuis bent.

Een melding gemist? Met een Ring Protect-abonnement 
kun je opgeslagen videobeelden via je smartphone of 
op de computer bekijken. De videobeelden van Ring 
hebben de politie al vaak geholpen om inbrekers en 
dieven uit het hele land te identificeren en arresteren. 
Ring combineert gemak, bewaking en beveiliging in één 
eenvoudig beveiligingssysteem voor je woning. Met 
Ring ben je altijd thuis.

Met Ring ben je altijd thuis.
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Je Ring van veiligheid
begint bij de voordeur.

at the Front Door.
Met HD-videogroothoeklens, slimme bewegingsdetectie en opname

in de cloud is het net of je thuis bent, zelfs als dit fysiek niet het geval is.

 GEMAK CONTROLE

1 2 3

VEILIGHEID

Je leven plannen rond de bezorging van je 
pakketten? Met Ring hoeft dat niet. Waar je ook 
bent, je weet altijd wanneer je pakket bezorgd 
wordt. Of je nu op zolder zit of aan de andere 

kant van de wereld, met Ring ben je altijd thuis.

Je hoeft je niet meer af te vragen wat er zich rond 
je huis afspeelt, want je kunt het nu met eigen 

ogen zien. De ingebouwde bewegingssensoren 
detecteren elke beweging op eigen terrein en 
sturen direct een melding naar je apparaat. Zo 

kun je met een gerust hart de deur uit.

Ring tilt beveiliging naar een hoger niveau door te 
waarschuwen als iemand je erf betreedt. Bovendi-

en kun je iedereen zien en spreken die voor de 
deur staat. Het kan dus echt: de deurbel met een 
gerust hart beantwoorden als je 's avonds alleen 

thuis bent.
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Satijn-nikkel

Venetiaans brons

De volgende generatie videodeurbellen 
RING VIDEO DOORBELL 2

WERKT OP WIFI
Verbind de videodeurbel met je wifi-netwerk 
en je bent klaar.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Binnen enkele minuten geïnstalleerd, zonder 
professionele hulp of speciaal gereedschap.

1080p HD-CAMERA
Houd je voordeur altijd scherp in de gaten 
met de HD-videogroothoeklens van 1080p.

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in 
de gaten met het weerbestendige ontwerp 
van de Ring Video Doorbell 2.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en 
nacht een oogje in het zeil.

INCLUSIEF TWEE VOORPANELEN
De Ring Video Doorbell 2 wordt geleverd 
met twee verwisselbare voorpanelen zodat 
je de kleur kunt kiezen die bij je huis past.

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde luidsprekers en micro-

foon kun je altijd en vanaf elke locatie praten 
met wie er voor je deur staat.

INSTELBARE BEWEGINGSDETECTIE
De bewegingssensoren activeren de camera 

en versturen direct een melding naar je 
mobiele apparaat als er beweging wordt 

gedetecteerd.

DUBBELE VOEDING
Kan eenvoudig op de bedrading van een 

bestaande deurbel worden aangesloten en 
werkt daarnaast op de ingebouwde batterij.

OPLAADBARE BATTERIJ
Bevat een oplaadbare, verwisselbare batterij 

zodat je je deurbel gewoon kunt opladen 
zonder het apparaat van de muur te schro-

even.

LEVENSLANGE DIEFSTALBEVEILIGING
Als je Video Doorbell 2 wordt gestolen, 

vervangen we je apparaat geheel kosteloos.

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie



w
w

w
.r

in
g

.c
o

m
  

m
e

d
ia

@
 ri

n
g

.c
o

m

 

 

 
RING VIDEO DOORBELL PRO

Satijn-nikkel Crèmekleur

ZwartVenetiaans brons

De ultieme Ring-ervaring

1080p HD-CAMERA
Houd je voordeur altijd scherp in de gaten 
met de HD-videogroothoeklens van 1080p.

WERKT OP DUAL-BAND WIFI
Verbind de videodeurbel met je wifi-netwerk 
en je bent klaar.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en 
nacht een oogje in het zeil.

INCLUSIEF VIER VOORPANELEN
De Ring Video Doorbell Pro wordt geleverd 
met vier verwisselbare voorpanelen zodat je 
de kleur kunt kiezen die bij je huis past.

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde luidsprekers en micro-

foon kun je altijd en vanaf elke locatie praten 
met wie er voor je deur staat.

GEPERSONALISEERDE 
BEWEGINGSDETECTIE

Geavanceerde bewegingssensoren 
activeren de camera en versturen direct een 

melding naar je mobiele apparaat als er 
beweging wordt gedetecteerd.

OP STROOM AAN TE SLUITEN
Sluit de videodeurbel aan op de bedrading 
van een bestaande deurbel (110-240 volt).

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in 

de gaten met het weerbestendige ontwerp 
van de Ring Video Doorbell Pro.

LEVENSLANGE DIEFSTALVERZEKERING
Als je Video Doorbell Pro wordt gestolen, 

vervangen we je apparaat geheel koste-
loos**.

*Installatie door een gekwalificeerde elektricien wordt aanbevolen

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie



Ongeëvenaarde beveiliging, ultiem gemak 
RING VIDEO DOORBELL ELITE
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1080p HD-CAMERA
Houd je voordeur altijd scherp in de gaten 
met de HD-videogroothoeklens van 1080p.

WERKT OP WIFI
Verbind de videodeurbel met je wifi-netwerk 
en je bent klaar.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en 
nacht een oogje in het zeil.

PAST OP STANDAARDTRANSFORMATOREN

INCLUSIEF VIER VOORPANELEN
De Ring Video Doorbell Elite wordt geleverd 
met vier verwisselbare voorpanelen zodat je 
de kleur kunt kiezen die bij je huis past.

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde luidsprekers en micro-

foon kun je altijd en vanaf elke locatie praten 
met wie er voor je deur staat.

GEPERSONALISEERDE 
BEWEGINGSDETECTIE

Geavanceerde bewegingssensoren 
activeren de camera en versturen direct een 

melding naar je mobiele apparaat als er 
beweging wordt gedetecteerd.

VOEDINGSOPTIES
Voeding via ethernet biedt de betrouw-

baarste verbinding voor de beveiliging van 
je huis. Zo heb je doorlopend stroom, blijf je 

altijd online, en heb je de beste HD-video- en 
audiokwaliteit.

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in 

de gaten met het weerbestendige ontwerp 
van de Ring Video Doorbell Elite.Satijn-nikkel Crèmekleur

ZwartVenetiaans brons

*Installatie door een gekwalificeerde elektricien wordt aanbevolen.

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie



w
w

w
.r

in
g

.c
o

m
  

m
e

d
ia

@
 ri

n
g

.c
o

m

 

 
 

 

Zwart Wit

PoE

Veelzijdige beveiliging waar je maar wilt
RING STICK UP CAM

(BEDRAAD,  OP BATTERIJ  OF OP ZONNE-ENERGIE)

1080p HD-CAMERA
Houd je huis zowel binnen als buiten altijd 
scherp in de gaten met de HD-videog-
roothoeklens van 1080p.

WERKT OP WIFI
Verbind de videodeurbel met je wifi-netwerk en 
je bent klaar. Met de Stick Up Cam Wired kun je 
kiezen uit wifi of ethernet.

STROOMOPTIES*
Met de Ring Stick Up Cam Wired ben je verbon-
den via wifi of ethernet. In de verpakking vind je 
alles wat je hiervoor nodig hebt.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en nacht 
een oogje in het zeil.

BESCHIKBAAR IN TWEE KLEUREN

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde speakers en microfoon kun je 
altijd en vanaf elke locatie praten met wie er voor 

je deur staat.

BEWEGINGSDETECTIE
Bewegingssensoren activeren de camera en 

versturen direct een melding naar je mobiele 
apparaat als er beweging wordt gedetecteerd.

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in de 
gaten met het weerbestendige ontwerp van de 

Ring Stick Up Cam.

DIEFSTALVERZEKERING
Als je Ring Stick Up Cam wordt gestolen, vervan-

gen we je apparaat geheel kosteloos**.

PoE

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie

*Exclusief voor de Ring Stick Up Cam Wired
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Slimme beveiliging op elke hoek 

SPOTLIGHT CAM
(BEDRAAD,  OP BATTERIJ  OF OP ZONNE-ENERGIE)

 

 

 

 

 

1080p HD-CAMERA
Houd je voordeur altijd scherp in de gaten met 
de HD-videogroothoeklens van 1080p.

WERKT OP WIFI
Verbind de videodeurbel met je wifi-netwerk en 
je bent klaar.

VEILIGHEIDSSIRENE VAN 110 dB
Voorkom misdaad en verjaag indringers met 
een sirene van 110 decibel.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en nacht 
een oogje in het zeil.

BESCHIKBAAR IN TWEE KLEUREN

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde luidsprekers en microfoon kun je 

altijd en vanaf elke locatie praten met 
wie er voor je deur staat.

BEWEGINGSDETECTIE
Bewegingssensoren activeren de camera en versturen 

direct een melding naar je mobiele apparaat als er 
beweging wordt gedetecteerd.

BEWEGINGSGEACTIVEERDE SCHIJNWERPERS
Zet verborgen hoeken in de schijnwerpers met de 

ingebouwde led-lampen. De schijnwerpers gaan aan bij 
beweging en je kunt ze via de app bedienen.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Kies voor de draadloze Stick Up Cam Battery met 

eventueel een zonnepaneel voor duurzame energie, of 
kies voor de bedrade Stick Up Cam Wired voor continue 

stroomtoevoer.

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in de gaten 

met het weerbestendige ontwerp van de Spotlight Cam.

DIEFSTALVERZEKERING
Als je Ring Spotlight Cam wordt gestolen, vervangen we 

je apparaat geheel kosteloos**.

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie

Zwart Wit
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Slimme beveiliging op elke hoek 
FLOODLIGHT CAM

 
 

 

 

 

(BEDRADE BEVEILIGINGSCAMERA MET KRACHTIGE LED-SCHIJNWERPERS EN EEN SIRENE)

1080p HD-CAMERA MET SMART ZOOM
Houd je voordeur altijd scherp in de gaten met 
de HD-videogroothoeklens van 1080p.

WERKT OP WIFI
Verbind de Ring Floodlight Cam met je 
wifi-netwerk en je bent klaar.

VEILIGHEIDSSIRENE VAN 110 dB
Voorkom misdaad en verjaag indringers met 
een sirene van 110 decibel.

KRACHTIGE LED-SCHIJNWERPERS
Dankzij de bewegingsgeactiveerde led-lichten 
heb je je huis altijd helder in beeld.

INFRAROOD NACHTZICHT
Houd dankzij infrarood led-licht dag en nacht 
een oogje in het zeil.

TWEERICHTINGSSPRAAK
Via de ingebouwde speakers en microfoon kun je 
altijd en vanaf elke locatie praten met wie er voor 

je deur staat.

GEPERSONALISEERDE BEWEGINGSDETECTIE
Geavanceerde bewegingssensoren activeren de 

camera en versturen direct een melding naar je 
mobiele apparaat als er beweging wordt gede-

tecteerd.

WEERBESTENDIG ONTWERP
Houd je huis in alle weersomstandigheden in de 
gaten met het weerbestendige ontwerp van de 

Floodlight Cam.

DIEFSTALVERZEKERING
Als je Ring Spotlight Cam wordt gestolen, 

vervangen we je apparaat geheel kosteloos**.

**Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ga naar ring.com voor meer informatie
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Meldingen op elke locatie in je huis 
CHIME EN CHIME PRO

 

.

Makkelijk aan
te sluiten:

(CHIME VOOR RING-APPARATEN (BINNEN))

VERSTERKT HET WIFI 
NAAR RING-APPARATEN
Exclusief bij de Chime Pro*

DIVERSE
MELDINGSTONEN
EN VOLUMEREGELING

NIET STOREN-MODUS

ZORG VOOR STROOM

STEL APP IN

KOPPEL AAN 
RING-APPARATEN

*Chime Pro versterkt het signaal van je wifi-netwerk naar al je Ring-apparaten
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DEKKING

PRATEN IN TWEE RICHTINGEN

REALTIME RING-MELDINGEN

-

BEWEGINGSDETECTIE

BEWAAR, BEKIJK, DEEL EN DOWNLOAD VIDEO'S

EXCLUSIEVE KORTINGEN OP RING.COM NEE

GARANTIE 2 JAAR GARANTIE 2 JAAR GARANTIE

DIEFSTALBEVEILIGING JA JA JA

JA

NEE 10% KORTING1

JA

JAJA

JAJA

JAJA

JAJA

EEN RING DOORBELL
OF BEVEILIGINGSCAMERA

TOEGANG TOT VIDEO-OPNAMES VAN
ELKE AANBEL-, BEWEGINGS- EN

LIVEBEELDGEBEURTENIS GEDURENDE
MAXIMAAL 30 DAGEN

TOEGANG TOT VIDEO-OPNAMES VAN
ELKE AANBEL-, BEWEGINGS- EN

LIVEBEELDGEBEURTENIS GEDURENDE
MAXIMAAL 30 DAGEN

CONTRACT

GRATIS PROTECT BASIC PLAN PROTECT PLUS PLAN

Inbegrepen bij alle Ring-apparaten

REALTIME BEWEGINGSMELDINGEN

LIVEBEELD JA

JA

JA

JA

JA

NEE NEE, JE KUNT OP ELK GEWENST
MOMENT OPZEGGEN3

NEE, JE KUNT OP ELK GEWENST
MOMENT OPZEGGEN3

NEE

€ 3 per maand of
€ 30 per jaar

€ 10 per maand of
€ 100 per jaar

ONBEPERKT AANTAL RING-
APPARATEN OP EEN ENKEL ADRES

UITGEBREIDE GARANTIE2

Kies voor extra veiligheid voor je huis met een Ring Protect Plan. Met Protect Basic activeer je video-opnamen en 
kun je gebeurtenissen van je Ring-apparaat delen. Kies voor Protect Plus voor een vaste prijs voor een onbeperkt 

aantal Ring-apparaten per adres.

1. De korting is van toepassing op toekomstige aankopen van Ring-producten door Ring Protect 
Plus-abonnees op ring.com (d.w.z. niet voor producten die tijdens dezelfde transactie als het 
abonnement zijn gekocht). De korting is niet overdraagbaar en kan niet worden gecombineerd 
met andere aanbiedingen of kortingen, of met terugwerkende kracht worden toegepast. De 
korting zal op de producten waar deze voor geldt worden toegepast nadat de abonnee zich 
heeft aangemeld (voordat deze afrekent).

2. Voor de verlengde garantie moet je Ring-apparaat nog gedekt zijn door de oorspronkelijke 
garantie wanneer je je abonneert op Ring Protect Plus.

3. Gebruikers met jaarabonnementen hebben mogelijk recht op een teruggave. Bekijk alle 
voorwaarden op 

https://nl-nl.ring.com/pages/terms


VERKRIJGBAAR BIJ:

Download de Ring-app
ZIE, HOOR EN SPREEK MET BEZOEKERS

Met Ring heb je vanaf je smartphone, tablet of pc altijd zicht op je huis. Elk Ring-apparaat heeft een groothoeklens en een ingebouwde microfoon en luidspreker. 
Hiermee kun je altijd en vanaf elke locatie iedereen op je terrein zien, horen en spreken.
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