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Husqvarna lanserar röststyrning för robotgräsklippare!
Dags att klippa gräsmattan? Äger du en robotgräsklippare säg då till ”Alexa”. I september lanserar
Husqvarna röststyrning av sin Automower® via
molnbaserade rösttjänsten Alexa.
Den 1 september lanserar Husqvarna ”Just ask Alexa!” för
robotgräsklippare. Det innebär att Husqvarna Automower® blir
kompatibel med Amazon Alexa, världens mest kända röstassistent. För villaägaren med en robotgräsklippare medför det
möjligheten att kunna prata med sin Automower® och därmed
tala om vad den ska göra. ”Start”, ”stop” och ”park” är bara
några av de vanligaste kommandoorden som gräsklipparen
kommer att förstå i ett första skede.
– Vi är pionjärer, innovatörer och marknadsledande när det
gäller robotgräsklippare och eftersom röststyrning växer
snabbt har vi valt att göra vår Husqvarna Automower® kompatibel med Alexa, förklarar Sascha Menges, Divisionchef för
Husqvarna-dvisionen.
Enligt Menges förväntar sig kunderna att Husqvarna ska
ligga i framkant och erbjuda fler och enklare sätt att hantera
företagets produkter. Röststyrning är nu ytterligare en möjlighet att interagera med Husqvarnas robotgräsklippare förutom
via den redan existerande mobilappen Automower® Connect.
Första versionen av ”Just ask Alexa” kommer att vara
tillgänglig för alla nya Husqvarna Automower® med Connectanslutning. Dessutom innefattas alla uppkopplade robotgräsklippare från Husqvarna som redan finns i trädgårdar
och parker runt om i hela världen. Det handlar om tusentals
robotgräsklippare eftersom Husqvarna Automower® varit
världsledande på området sedan 1995.

I september lanserar Husqvarna röststyrning av sin robotgräsklippare
via molnbaserade rösttjänsten ”Just ask Alexa”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Backryd, Husqvarna, 036-14 66 18, jenny.backryd@husqvarnagroup.com
eller Åse Balko, PerPR, 08-400 255 25, ase@perpr.se.
Högupplösta bilder:
Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 90 80, press@husqvarna.se.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och globalt
ledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har
över 13 000 medarbetare i 40 länder.

