
Hantera hemelektroniken med din mobil
Glömde du att släcka, lämnade du strykjärnet, kaffebryggaren eller annan utrustning på innan du gick hemifrån?
Verisure, Sveriges ledande leverantör av larm och uppkopplade tjänster för det smarta hemmet, har uppfunnit
SmartPlug, som kan kontrolleras via din mobil eller webben. Med SmartPlug adderar du enkelt trygghet och
bekvämlighet till ditt hem.

Vi har alla upplevt känslan. Det plötsliga tvivlet efter att vi lämnat hemmet: ”Släckte jag ljuset? Glömde jag att stänga av strykjärnet?” Med en
knapptryckning på din mobil ger SmartPlug dig sinnesro samtidigt som du slipper slösa med elektricitet medan du inte är hemma.

”Nya SmartPlug gör det enkelt att kontrollera elektronisk utrustning i hemmet från var som helst. Låt SmartPlug simulera normal aktivitet i hemmet medan
du är på semester för att förebygga inbrott. Eller spara pengar på din elräkning genom att låta SmartPlug tända eller släcka lamporna efter dygnets timmar”,
säger Bänkt Olsson, pressansvarig på Verisure.

Spara el är att spara pengar
I det genomsnittliga hemmet utgör standby-läget på TV, dator, radio och annan utrustning med lätthet upp till tio procent av elförbrukningen. Med SmartPlug
kan du stänga av denna utrustning med din mobil. Funktionen är speciellt användbar på natten eller när du inte är hemma.

“Med SmartPlug sparar du både tid och pengar när du tar kontroll över elförbrukningen i hemmet. Verisures mobilapp öppnar upp för en helt ny värld av
möjligheter, utöver att tillföra ökad säkerhet till ditt hem. Du kan till och med programmera SmartPlug att starta kaffebryggaren så att du har färskt kaffe
färdigt när du vaknar på morgonen. Alla de små sakerna som gör vardagslivet lite enklare”, säger Bänkt Olsson.

SmartPlug är den första av en serie produkter och tjänster för det smart hemmet. Inom kort kommer Verisures kunder att kunna styra och hålla koll på ännu
fler saker i hemmet via Verisure App eller webben.

För mer information om SmartPlug, besök verisure.se/smartplug

Fakta:

Verisure är Europas ledande leverantör av hemlarm och uppkopplade tjänster för det smarta hemmet. Det smarta hemmet kännetecknas av möjligheten att
styra och hålla koll på ditt hem från en och samma applikation. SmartPlug är den senaste tillökningen i Verisures produktfamilj.

Låt SmartPlug simulera normal aktivitet i hemmet medan du är på semester.
Spara elektricitet genom att tända och släcka lamporna efter dygnets timmar.
Anslut kaffebryggaren eller strykjärnet till SmartPlug för att kontrollera att du kom ihåg att stänga av dem innan du gick hemifrån.
Anslut ett elektriskt element i ditt sommarhus till SmartPlug. Håll koll på temperaturen med Verisure App och fjärrstyr elementet för att justera
värmen.
Tänd ljuset automatiskt när du öppnar ytterdörren.
Släck ljuset eller stäng av elektrisk utrustning när du aktiverar ditt hemlarm
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Verisure och Securitas Direct

Verisure är ett framtidssäkert koncept för tjänster inom Home Control där basen är brand- och inbrottslarm för hemmet. Verisure är en del av Securitas
Direct, som med 1,5 miljoner kunder är en ledande leverantör av säkerhet och trygghet för hem och företag i tio länder i Europa och Sydamerika. Verisure-
konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. Tack
vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i
Europa inom hemlarmsområdet.

I Sverige har över 280 000 kunder valt larmtjänster från Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral
bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Securitas Direct Sverige sysselsätter uppemot 1000 medarbetare och omsätter cirka 1Mdrkr. För mer information
besök www.securitasdirect.se , www.verisure.se eller www.securitas-direct.com


