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Nå kan du snakke til sengen din

Det er søndag, du kan sove litt lenger enn vanlig. I halvsøvne mumler du «hode opp». Sekunder senere har sengen
sørget for å plassere deg i din forhåndsinnstilte foretrukne sittestilling, og du kan ta fatt på avisene og dagen som
ligger foran deg, på behageligst mulig måte.
Hvis du etter enda et par ord har fått i gang kaffebryggeren, lyset og radioen har slått seg på og gardinene åpnet seg, er
du faktisk ikke en spesielt interessert teknologientusiast – men en helt vanlig nordmann.
Vi er inne i en tid der teknologien rundt «smarte hjem»-funksjoner er i sterk vekst. Det er ikke lenger bare spesielt
interesserte som installerer denne teknologien i hjemmene sine: den jevne nordmann har fått øynene opp for hvor praktisk
det er å kunne styre varme, strøm, belysning og musikk fra mobilen eller ved hjelp av stemmen.
Årets nyhet er at alle nye justerbare senger fra Jensen kan snakkes til med enkle norske kommandoer, som «hode
opp», «hode ned» og så videre. Stemmekontrollert justering av sengene blir tilgjengelig for bruk med Alexa, Siri eller OK
(så lenge mobilappen er aktivert), etter lansering 1. april. Google Home blir tilgjengelig i løpet av 2019. Det er fremdeles
fullt mulig å justere sengen med den medfølgende fjernkontrollen eller Jensens mobilapp, for de som foretrekker det.
Siden 1947 har den norske sengeprodusenten ligget i forkant når det gjelder innovasjon på soverommet. Målet om
å finne den optimale liggekomforten, er drivkraften bak de mange innovasjonene som har gitt Jensen et sterkt navn i
bransjen, blant annet flere nye trykkavlastende materialer, oppbyggingsløsninger og soneinndelte fjærsystemer.

God morgen, seng! Lykken er å våkne i en Jensen Prestige Aqtive II justerbar seng, snakke til den og oppleve å bli løftet behagelig opp i sittende stilling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Malin Lauritzen, PerPR, 92 89 77 17, malin@perpr.no
Nina Stordalen, Hilding Anders Norway AS, 33 78 49 46, nina.stordalen@hildinganders.com
Høyoppløste bilder kan lastes ned her.
Siden 1947 har Jensen produsert senger i Norge med fokus på liggekomfort. Mange banebrytende innovasjoner innen liggekomfort bærer Jensens
signatur. At Jensen tilbyr en kombinasjon av tradisjonelt håndverk og de beste materialer og løsninger er velkjent i bransjen. Jensen senger er en del
av Hilding Anders Group, som er ledende sengeprodusent i Europa og Asia. Gruppen ble etablert i 1939 og har hovedkontor i Malmö.

