
Ring presenterar den helt nya produkten Ring Alarm Outdoor Siren tillsammans med nästa 

generation av Ring Alarm 

 

Med en ny och stilren design erbjuder den nya generationen av Ring Alarm en prisvärd, bekväm och 

flexibel säkerhetslösning för ditt hem. Ring Alarm kopplas enkelt samman med den helt nya produkten 

Ring Alarm Outdoor Siren, som är utformad utefter europeisk kundfeedback och ger användaren en 

utomhussiren som både låter och blinkar när alarmsystemet sätts igång.  

 

 

STOCKHOLM - 17 mars, 2021 - Ring, som har som mål att göra bostadsområden tryggare, presenterar 

idag sin helt nya Ring Alarm Outdoor Siren, detta tillsammans med nya Ring Alarm (andra generationen). 

Ring Alarm Outdoor Siren går att integrera med redan existerande Ring Alarm säkerhetssystem – och ger 

ifrån sig både ljud och ljus om alarmsystemet går igång. Andra generationen av Ring Alarm har en ny 

design, är fortsatt anpassningsbar och helt fri från bindningstid, samtidigt som du alltid kan hålla koll på ditt 

hem, oavsett om du är hemma eller bortrest.  

 

Larma din omgivning med Ring Alarm Outdoor Siren  

Ring Alarm Outdoor Siren kan enkelt anslutas till Ring Alarm och anpassas med flertalet olika ström-och 

installationsalternativ. Utöver en minimalistisk design så har den också ett larmljud som går att anpassa via 

Rings app. Den har dessutom inbyggd LED-belysning som blinker i rött när alarmet sätts igång – för att 

varna dig eller dina grannar om ett potentiellt säkerhetshot. Med dess skymning till grynings-funktion syns 

sirenen både dag och natt, då den lyser vitt under natten för extra synlighet.  

 

Nästa generation av Ring Alarm  

Den nya Ring Alarm erbjuder också den en stilren design och har tillgång till utökade säkerhetsfunktioner, 

för att passa alla hem. Med en ny uppdaterad knappsats kan användare genom ett enkelt knapptryck sätta 

igång alarmet eller aktivera Assisted Monitoring (med Ring Protect Plus). Detta innebär att om det uppstår 

en nödsituation eller brand kan man trycka på dedikerad knapp och tack vare Assisted Monitoring skickas 

då en notis till tre förinställda kontakter. Knappsatsen gör det också enkelt för användaren att aktivera eller 

avaktivera larmet med tre olika lägen; Disarmed, Home och Away. Ring Alarm (andra generationen) har 

också nya sensorer som är mer kompakta och enklare att installera, så de kan passa in i mindre utrymmen 

och ge flexibilitet där det behövs som mest.  

 

— För oss på Ring är kundfeedback viktigt och vi är glada över att kunna expandera vårt utbud och ge våra 

europeiska användare det de söker när de utformar ett säkerhetssystem för sitt hem, säger Dave Ward 

Rings Managing Director för Europa. Nu mer än någonsin, vill vi ha teknik som gör våra liv enklare, tryggare 

och mer bekväma. Genom att introducera Ring Alarm Outdoor Siren tillsammans med en ny generation av 

Ring Alarm, vill vi utöka möjligheterna för våra kunder att stärka sitt säkerhetssystem på ett effektivt sätt, 

oavsett hur deras hem ser ut. 

 

För att skapa en helhetslösning till ditt hem kan Ring Alarm också anslutas till existerande videodörrklockor 

och säkerhetskameror från Ring – så när alarmet ljuder sätts existerande videoenheter i gång även där 

rörelser inte upptäckts. De är också kompatibla med utvalda Alexa-enheter och användaren kan aktivera, 

avaktivera eller kolla status på enheterna via enkla talkommandon.  

 

Pris och tillgänglighet 

Ring Alarm Outdoor Siren kommer att finnas tillgänglig från 31 mars 2021 till ett rekommenderat pris på 

899 sek. Genom att bli medlem på Ring.com får du ett meddelande när den finns tillgänglig att köpa.  

 

https://se-en.ring.com/
http://se-en.ring.com/products/alarm-security-outdoor-siren
https://se-en.ring.com/products/alarm-security-5-piece-kit-gen-2
http://se-en.ring.com/products/alarm-security-outdoor-siren


Ring Alarm (andra generationen) kommer att finnas tillgänglig från 28 april 2021 och till ett rekommenderat 

pris på 2799 sek för ett set bestående av fem enheter. Genom att bli medlem på Ring.com får du ett 

meddelande när den finns tillgänglig att köpa. 

 

Ring Alarm (andra generationen) består av fem enheter:  

(1) Basstation 

(1) Knappsats 

(1) Kontaktsensor (för dörr/fönster)   

(1) Rörelsedetektor  

(1) Räckviddsförlängare 

 

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 
 

http://se-en.ring.com/products/alarm-security-5-piece-kit-gen-2
https://drive.google.com/drive/folders/142CatJ_9VvejIDE2i1bK_nAegx4sRIr6
https://se-en.ring.com/

