
Ring lanserar Floodlight Cam Wired Pro, en funktionsrik säkerhetskamera 
med  strålkastarljus samt nya Ring Video Doorbell 4  

3D-teknik för rörelsedetektering och funktionen fågelvy ger användaren fler möjligheter samt 
ger  en bättre bild av hur rörelser registrerats över ett område med nya Ring Floodlight Cam 

Wired  Pro.  

Stockholm — 7 april, 2021. Ring lanserar idag Ring Video Doorbell 4 och Floodlight 
Cam  Wired Pro, en avancerad säkerhetskamera för utomhusbruk med strålkastare, 3D 
rörelsedetektering och funktionen fågelvy. Floodlight Cam Wired Pro är en uppföljare till 
den  populära strålkastarkameran Ring Floodlight Cam. Den övervakar utomhusområden 
med  rörelseaktiverad LED-belysning och HD-video för att ge användare en bättre bild av 
vad som sker  på deras tomtområde.   

– Det är nu fyra år sedan vi återuppfann den traditionella strålkastaren med Ring Floodligt 
Cam,  och med Floodligt Cam Wired Pro lägger vi till fler funktioner och teknik i framkant, 
säger Jamie  Siminoff, Rings grundare och innovationschef. Med 3D-teknik för 
rörelsedetektering och  funktionen fågelvy, så vill vi ge våra användare en bättre situationsbild 
och öka känslan av  trygghet och sinnesro.   

Ring Floodlight Cam Wired Pro  

Floodligt Cam Wired Pro är den mest avancerade utomhuskameran i Rings produktportfölj 
och  har utöver nya funktionerna 3D-rörelsedetektering och fågelvy också mörkerseende i färg 
samt  en siren. Dessutom ger nya Audio+ användare möjligheten att kunna höra vad som 
händer mer  exakt. Den levererar tydligt och klart ljud tack vare flera mikrofoner som förbättrar 
ljudet och  samtidigt förhindrar eko. Floodlight Cam Wired Pro kopplas upp till wifi och kan 
kabelanslutas på  utsidan av hemmet för säker strömförsörjning dygnet runt. Användare kan 
sedan kolla till sin  trädgård eller tomt vart de än är, via mobiltelefon eller Alexa-ansluten 
enhet, samt se och prata  med besökare i realtid.   

Utformad med säkerhet och integritet i fokus, har Floodlight Cam Wired Pro funktioner 
som  anpassningsbara rörelsezoner och privata zoner som kan ställas in för att utesluta och 
begränsa  kamerans upptagningsområde efter behov.   

Ring expanderar möjligheterna till 3D-rörelsedetektering   

3D-tekniken för rörelsedetektering gör det möjligt för husägare att kunna ställa in och 
avgränsa  vilka områden de vill ha uppsikt över. Radarsensorerna kan sedan avgöra när ett 
objekt träder in  i området genom att mäta avståndet till kameran. Kameran aktiveras när 
avgränsningen passeras  och husägaren får en notis om händelsen.  

3D-rörelsesdetekteringen har också fågelvy, som ger en vy som från en flygkarta 
över  händelseförloppet, vilket tydligt visar hur en besökare tagit sig in på tomten. Funktionen 
känns  igen från den nyligen lanserade Ring Video Doorbell Wired Pro och ger en visuell bild 
av hur en  
besökare gått - även innan en rörelsenotis har skickats. På så vis kan husägaren få en 
bättre  förståelse för vad som händer på området när olika Ring-enheter har aktiverats.   

Ring Video Doorbell 4   

Idag lanserar Ring också nya Ring Video Doorbell 4, en batteridriven videodörrklocka 
i  premiumsegmentet. Ring Video Doorbell 4 har funktioner såsom avancerad 
rörelsedetektering,  förhandsinspelningsfunktionen Pre-Roll i färg, förbättrad dual-band Wifi-
anslutning,  tvåvägssamtal, anpassningsbara integritetsinställningar och en 1080p HD-
kamera. Den  uppdaterade Pre-Roll funktionen ger användare en fyra sekunders 



förhandsvisning i färg som  visar vad som hände framför dörren precis innan rörelsedetektorn 
aktiverades.   

Pris och tillgänglighet  

Floodlight Cam Wired Pro kommer att finnas tillgänglig att köpa inom kommande månader 
för  2799 kr på ring.com och amazon.se Registrera dig på ring.com för att bli meddelad när 
Floodlight  Cam Wired Pro är tillgänglig. Dessutom kan du nu köpa originalet Ring Floodlight 
Cam för 2299  kr på Ring.com och Amazon.com.  

Ring Video Doorbell 4 kommer att finnas tillgänglig att köpa från 5 maj för 2199kr på 
Ring.com  och Amazon. Registrera dig på ring.com för att bli meddelad när Ring Video 
Doorbell 4 är  tillgänglig.   

Bilder och mer information  

Klicka här för bilder och mer information.  

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  
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