
Ring utökar nu utbudet av smarta videodörrklockor med Ring Video Doorbell Wired:
fullpackad med funktioner i kompakt form

Med funktioner som avancerad rörelseaktivering, tvåvägssamtal, HD-video och mycket
mer har Ring Video Doorbell Wired allt man behöver i en smart videodörrklocka och för

endast 649 SEK.

STOCKHOLM – 27 januari, 2021 – Ring, som har som mål att göra bostadsområden
tryggare, presenterar idag sin minsta videodörrklocka Ring Video Doorbell Wired. Med både
en stilren och minimalistiska design och funktioner som HD-video, tvåvägssamtal, avancerad
rörelseaktivering och en zonfunktion, som gör det möjligt att avgränsa delar av kamerans
synfält, är det en konkurrenskraftig videodörrklocka i sin prisklass.

”Ända sedan dag ett har vårt fokus på Ring varit att skapa innovativa produkter som löser
faktiska kundproblem, säger Jamie Siminoff grundare och Chief Inventor på Ring. Med Ring
Video Doorbell Wired har vi samlat alla viktiga funktioner hos en videodörrklocka, i en liten
kompakt design, för att ge våra kunder fler val utifrån sina personliga behov. Med ett pris på
endast 649 SEK är Ring Video Doorbell Wired ett bra och prisvärt alternativ för alla som
antingen vill utöka sitt redan existerande Ring-system eller för de som precis börjat fundera
på säkerhetslösningar för det smarta hemmet.”

Pålitlig och lättillgänglig säkerhet för hemmet
Ring Video Doorbell Wired är en användarvänlig och prisvärd lösning som kan kopplas till
redan existerande dörrklockeanslutning. Den innehåller allt som behövs för att känna sig
trygg, både när man är hemma och bortrest. Bland standardfunktionerna finns 1080p HD
video med night vision, tvåvägssamtal med brusreducering och video med vidvinkel.
Området kan också ändras utefter egna specifika zoner, så att ett larm utlöses när något
detekteras i zonen, men det är också möjlighet att definiera bildzoner där videodörrklockan
eller användaren inte vill ha uppsikt. När man ställt in sina zoner får användaren en notis i
Ring-appen när rörelser upptäcks i zonen.

Med Ring Protect Plan kan prenumeranter (abonnemangspriset startar på 30 SEK per
produkt/månad) få tillgång till fler funktioner. Exempel på sådana funktioner är
förhandsinspelningsfunktionen Pre-Roll som gör att dörrklockan börjar spela in sex sekunder
innan rörelse upptäcks och gör det så att användare kan se vad som aktiverade
rörelsedetektorn. Andra funktioner är bland annat People only mode, som gör att man endast
får notiser när personer rör sig framför kameran samt Rich Notifications som visar en
ögonblicksbild i notisen för att kunna se vad som händer i realtid, redan innan appen
öppnas.

Överblick och kontroll i din app
När Ring Video Doorbell Wired installerats ger den användaren enkel överblick och full
kontroll över användningen via Rings app. Användaren kan själv bestämma vilka notiser man
vill få, skapa egna rörelse-och sekretesszoner samt snabbt koppla den till Rings kameror,
Chimes och Ring alarm för att skapa en helhetslösning med det smarta hemlarmsystemet.



Pris och tillgänglighet
Ring Video Doorbell kommer att finnas tillgänglig på Ring.com, Amazon och hos utvalda
återförsäljare i Sverige från och med maj och till ett rekommenderat pris på 649 SEK. Genom
att bli medlem på Ring och Amazon får du ett meddelande när Ring Video Doorbell Wired
finns att köpa.

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 Ring.com. Med Ring är du alltid hemma.

###

Mediakontakt
För mer information eller pressförfrågningar vänligen kontakta:
Archetype för Ring: ringnordics@archetype.co


