
   
  Pressinformation   Pressinformation 

 
 
ComfyLight kickar igång crowdfundingkampanj för smart lampa  
 
Stockholm, 21 januari, 2016 – Prisbelönta startup-företaget ComfyLight AG är nu redo 
för marknaden och startar en crowdfundingkampanj på Kickstarter för att finansiera 
produktionen av intelligenta och självlärande lampor. 
 
ComfyLight är en helt ny typ av säkerhetslösning för hemmet i form av en LED-lampa 
som aktivt skyddar ditt hem från inbrottstjuvar. ComfyLight lär sig hur du och din familj 
rör sig i hemmet och simulerar sedan automatiskt, utan timerinställningar, samma 
rörelsemönster när ni inte är hemma för att motverka inbrottsförsök. ComfyLight-appen 
gör även att du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt hem när du inte är där 
och du får automatiskt en notis om det sker något ovanligt. När du är hemma tänds och 
släcks ComfyLight-lamporna automatiskt när du går in och ut i ett rum.  
 
Efter tre års intensiv forskning och utveckling, är ComfyLight nu redo att introduceras på 
marknaden. Den 22 januari 2016, värvar startup-företaget sina första uppbackare via 
crowdfundingplattformen Kickstarter för att finansiera produktionen av LED-lampor. De 
första 300 ansökande får 55 % rabatt på ComfyLight-lampor. Målet är att samla in totalt 
50 000 Euro.  
 
ComfyLight har vunnit flera priser, senast i raden återfinns ”CES Innovation Award” som 
belönar enastående design och ingenjörskonst bakom produkter inom konsumentteknik.  
 

– Vår research inom Internet of Things på St. Gallens universitet gav oss viktiga 
insikter om marknaden för smarta hem. Det saknades helt enkelt en 
säkerhetslösning som gör att ägare och hyresgäster kan slappna av. 
Konventionella system utöser larmet först när ett inbrott skett, men skyddar inte 
hemmet proaktivt. Dessutom är installationen alltför komplex, säger Stefanie 
Turber, VD och medgrundare, ComfyLight. 
 

Trots att det är mycket teknik inbyggt i ComfyLights LED-lampor är de väldigt enkla att 
använda. Användare väljer hur många lampor de vill byta till ComfyLights lösning, laddar 
ned appen och ansluter ComfyLight till sin smartphone. Sedan håller ComfyLight dig 
uppdaterad om något ovanligt händer där hemma. 
 
Varje familjemedlem har sin egen ikon i ComfyLight-appen så att det går att se vem som 
är hemma. ComfyLight respekterar självklart den personliga integriteten och det går 
aldrig att se bild eller video på personen i hemmet. Datan förvaras på servrar i Tyskland 
som är certifierade för att hantera högst konfidentiell medicinsk data.  
 
ComfyLights kickstarterkampanj startar den 22 januari klockan 14.00. För att stödja 
ComfyLight, besök www.comfylight.com/kickstarter.  
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Registrering för potentiella investerare att få påminnelsemejl om kampanjstart är nu 
öppen på www.comfylight.com. 
 
För ytterligare information och material/presskit: www.comfylight.com/press 
 
Om Comfylight 
ComfyLight AG är en spinoff från ETH Zürich och St. Gallens universitet i Schweiz. 
Företaget grundades år 2015 av Stefanie Turber och Marcus Köhler efter tre års 
forskning och utveckling inom Internet of Things (IoT). ComfyLight har kontor i Zürich 
och München. Från och med 22 januari 2016 klockan 14.00 finns ComfyLight tillgänglig 
via www.kickstarter.com. Mer information på www.comfylight.com. 
 
Om Kickstarter 
Kickstarter är en finanseringsplattform för innovativa projekt av unga företag. Kickstarter 
är fullt av ambitiösa, innovativa och fantasifulla idéer som blir till verklighet genom 
support från andra människor. Mer information på www.kickstarter.com. 
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