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”Alexa, aloita leikkaaminen”
Husqvarna tuo markkinoille ääniohjattavan robottiruohonleikkurin!
Aika leikata nurmikko? Jos sinulla on Automower®leikkuri, sano silloin ”Alexa”. Husqvarna tuo syyskuussa
markkinoille ääniohjatun robottileikkurin pilvipohjaisen
Alexa-äänipalvelun kautta.
Husqvarna tuo markkinoille ”Just ask Alexa!” -äänipalvelun
robottileikkureihin. Tämä tarkoittaa, että Husqvarna Automower® -robottileikkurista tulee yhteensopiva Amazonin
Alexa-ääniassistentin kanssa, mikä mahdollistaa omalle
Automower®-leikkurille puhumisen ja siten sen ohjaamisen.
Pysäytä, käynnistä ja pysäköi ovat esimerkkejä ensimmäisistä
äänikäskyistä, joita leikkuri tottelee ensimmäisen vaiheen
aikana.
”Husqvarna on pioneeri, innovaattori ja maailman johtava
valmistaja, kun on kyse robottileikkureista. Koska ääniohjauksen suosio kasvaa nopeasti, päätimme tehdä Automower®leikkurista yhteensopivan Alexan kanssa”, sanoo Husqvarnadivisioonan johtaja Sascha Menges.
Mengesin mukaan asiakkaat olettavat, että Husqvarna
on aikaansa edellä ja tarjoaa keinoja, jotka helpottavat
tuotteidemme käyttämistä. Ääniohjaus on uusi vaihtoehto
robottiruohonleikkurin hallintaan jo olemassa olevan
Automower® Connect -sovelluksen lisäksi.
Ensimmäinen versio ”Just ask Alexa” -ääniohjauksesta
on saatavana kaikkiin Automower® Connect -sovelluksella
varustettuihin Automower®-leikkureihin 1. syyskuuta 2018.
Se koskee myös jo puutarhoissa ja puistoissa leikkaavia
Husqvarnan robottiruohonleikkureita kautta maailman. Kyse
on tuhansista leikkureista, sillä Husqvarna on ollut maailman
johtava robottiruohonleikkureiden valmistaja jo vuodesta
1995.

Husqvarna tuo syyskuussa markkinoille ’Just ask Alexa’ -ääniohjauksen
robottiruohonleikkureihinsa.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Satu Kontio, Husqvarna, 040 500 3876, satu.kontio@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa husqvarna.com/press ja perpr.fi.
Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen, +46 8738 7080, press@husqvarna.se.
Husqvarna Group
Husqvarna Group on maailman suurin ulkokäyttöön tarkoitettujen pienkoneiden, kuten moottorisahat, trimmerit, ruohonleikkurit ja puutarhatraktorit, valmistaja. Yritys on myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja yksi maailman johtavista
rakennus- ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen valmistajista. Husqvarna Group valmistaa tuotteita sekä
kuluttaja- että ammattikäyttöön, ja sillä on myyntiä yli 100 maassa. Nettomyynti 2017 oli 36 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden
määrä 40 eri maassa oli keskimäärin yli 13.000. Husqvarnan pääkonttori on Tukholmassa, ja yritys on noteerattu Tukholman pörssissä.

