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P H I L I P S 9 0 0 0 – Å R E T S B Ä S TA U LT R A H D T V
”Med fyra gånger högre upplösning än Full HD är Ultra HD framtiden för underhållning i hemmet och Philips 65PFL9708 är en
kompetent och förvånansvärt prisvärd debut inom Ultra HD från Philips. Med Ultra HD-material ges ett häpnadsväckande djup och
klarhet i bilden. Tv:ns uppskalning förbättrar kvaliteten på Blu-ray, DVD och TV-sändningar. 3D, på den här 65-tums TV:n, ser
knivskarp ut tack vare skärmens höga upplösning. Andra höjdpunkter i bildkvalitén är den superba ljusstyrkan, kontrasten och
rörelseprestandan. Philips 3-sidiga Ambilight-belysning gör hela TV upplevelsen ännu mer engagerande och livfull” - EISA Jury 2013.
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ANNONSPRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN - 2014
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, i samarbete med branschorganisationen ElektronikBranschen och distribueras till leverantörer inom hemelektronik och vitvaror/småel, samtliga butiker inom AudioVideo,
Digitalbutikerna, Electra Gruppen, El-Giganten, Elkedjan,
ELON, Elspar, Euronics, Hemexperten, Hemmabutikerna,
Media Markt, NetOnNet och SIBA, samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till alla telekombutiker inom
Dialect, The Phone House, 3, Ring Up, Telenor och Telia, samt
till alla Cant-auktoriserade tekniker, större aktörer inom spelbranschen, serviceverkstäder, skolor, bibliotek och privatpersoner.
Upplagan är 5 300 exemplar och utgivningen är 6 nummer/år.

Branschtidningen har funnits i 71 år och hette 1943-1954 ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” och 2010-2013 ”ElektronikBranschen”. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.

ANNONSPRISLISTA 2014

UTGIVNINGSPLAN 2014

Annons		
Sex helsidor
Tre helsidor
Sex halvsidor
Tre halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
99 231 kr (16 538 kr per helsida)
59 538 kr (19 846 kr per helsida)
59 538 kr (9 923 kr per halvsida)
35 724 kr (11 908 kr per halvsida)
25 000 kr
15 000 kr

ANNONSINFORMATION
Pris är exklusive moms men inklusive lagstadgad reklamskatt.
Betalningsvillkor 15 dagar netto. Dröjsmålsränta 10 % över
gällande diskonto.
Helsida: 210x297 mm. Halvsida: 210x148,5mm / 105x297mm
Utfallande annons kräver 3 mm utfall på varje sida, vilket innebär att en utfallande helsidesannons skall ha måtten 216x303
mm (de yttersta 3 mm runt de 210x297 mm som kommer
synas skärs bort för att undvika vita kanter kring annonsen).
Annonser skall levereras som högupplöst PDF (300 dpi - kompatibilitet: Acrobat 4, PDF 1.5 – med inbäddade typsnitt och
bilder) eller som 300 dpi CMYK-bild i formaten EPS/TIF/JPG.
Annons <10MB e-postas till ola@elektronikbranschen.se
Annons >10MB läggs på vår FTP-server enligt nedan
FTP-server: ftp://94.246.64.197 (ICC-profil finns att hämta här)
användarnamn: annons lösenord: ftp0812

Branschtidningen läses av ägare, VD, butiks- och inköpschefer,
samt de säljare som förmedlar ert budskap till konsument.
När man annonserar i Rateko skapar man alltså riktad och
kvalitativ exponering till nyckelpersoner i branschen.
Rateko 2014 innehåller information om såväl konsumentelektronik som vitvaror/småel – fördelningen är dock inte 50/50
utan fler sidor handlar om konsumentelektronik än vitvaror.

Nummer
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		
# 5		
# 6		

Annonsmaterial		
11 februari		
1 april			
3 juni			
19 augusti		
14 oktober		
2 december		

Utgivning
21 februari
11 april
13 juni
29 augusti
24 oktober
12 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko 2014, eller har
andra frågor om branschtidningen är du varmt välkommen att
höra av dig via e-post eller telefon.

För annonsbokning: kontakta Ola Larsson
ola@elektronikbranschen.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson Chefredaktör / Editor in Chief
Rateko / ElektronikBranschen / Eor
Adress: Eor AB, c/o Ola Larsson
Kristinebergsvägen 8, 1tr, 112 44 Stockholm, Sweden
Mobil: +46 709 30 95 05
www.elektronikbranschen.se

----------------------------------------------------------
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Årets första undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar bland
annat att 86 procent av butikscheferna tror att försäljningen kommer att öka under
det nästkommande halvåret.

Den 23 januari anordnade Teracom seminariet TV-Puls på nyöppnade Tolv Stockholm, Tele2 Arena.

Den 6 februari anordnades Spelplanen för elfte gången – en heldag om framtiden
för TV, på hotel Rival i Stockholm.

I Elektronikbranschen är att det är julafton två gånger om året. Först den med tomten i december. Sedan den med alla hårda klapparna i Las Vegas i januari. Rateko
rapporterar på 12 sidor från CES2014.

För att förstå marknaden har Samsung ett antal innovationscentrum i olika världsdelar, och deras viktigaste uppgift är att rapportera konsumentbeteenden etcetera
till huvudkontoret.

LG har lanserat G Flex, som världens första böjda smartphone med böjd skärm och
ett flexibelt självläkande bakstycke.

En prisgaranti innebär att en säljare kan få sänka sitt åsatta pris om annan säljare
saluför varan med ett lägre pris.

EHL har startat ett elektroniskt nyhetsbrev till alla medarbetare i vitvarubranschen,
och lanserat en ny hemsida – www.ehlnytt.se.

Vitvarukoncernen EEL AB i Örebro, med 400 butiker runt om i landet, utvecklar
sina varumärken. Fem blir två.

Be surrounded in seconds.
The Philips Fidelio SoundBar with instantly
detachable wireless surround sound speakers.
Immerse yourself in the action. Experience optimum sound effects
in true 5.1 surround sound from detachable speakers. Simply place
them at the rear of the room whenever you play games and watch
movies. Then, after the action, turn it back into a stylish SoundBar
for music, TV shows or news. Movies and music as they are meant to
be heard with the Philips Fidelio range.
Join the obsession at philips.com/fidelio

Obsessed with sound
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www.rateko.se
Branschtidning för fackhandeln inom
Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater, Belysning och Service.
Rateko ges ut av Eor AB i samarbete
med ElektronikBranschen.
1943-1954 –
1955-2009 –
2010-2013 –
2014-?
–

Radiohandlaren
Rateko
ElektronikBranschen
Rateko

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Annonser & prenumeration
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@elektronikbranschen.se
Medverkande
Klas Elm (Ledare)
Allan Larsson (ARN)
Anders Lundmark (ARN)

Utgivare
Eor AB
c/o Ola Larsson
Kristinebergsvägen 8, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
ola@elektronikbranschen.se
ElektronikBranschen
Box 22307, 104 22 Stockholm
(Klara Norra Kyrkogata 33, 1 tr)
VD Klas Elm
tel: 08-508 938 18 / 0704-58 01 08
elm@elektronikbranschen.se
Tryckeri
PrintOne
Box 379
301 09 Halmstad
tel: 035-16 67 80
info@printone.se / www.printone.se
Tidningen och tryckeriet är
miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Rateko utgivning 2014:
#1 – 21 februari
#2 – 11 april
#3 – 13 juni
#4 – 29 augusti
#5 – 24 oktober
#6 – 12 december
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Klas Elm
VD ElektronikBranschen
tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08
elm@elektronikbranschen.se

D
O

et känns som alldeles nyss som jag hade det tveksamma nöjet att skriva den
absolut sista ledaren i tidningen ElektronikBranschen. Betydligt roligare är
det att få äran att skriva den första ledaren i tidningen Rateko.
Som ni nu vet gick tidningen ElektronikBranschen i graven med nummer 10 år 2013.
Men ont krut förgås inte så lätt. Ur askan har, likt fågel Fenix, tidningen Rateko återuppstått. Även om jag beklagar vad som hände med branschföreningens egen tidning, är jag
oerhört glad att branschen ändå har en facktidning värd namnet.

la Larsson tog upp den fallna manteln och startade direkt igång en ny tidning, men med det gamla och väl inarbetade namnet Rateko. Det är ju ett
namn med anor. I 55 år har branschen kunnat glädjas åt en tidning med
namnet Rateko. Och många kallade i alla fall tidningen, även de senaste åren, för Rateko.
Så det var väl lika bra att fortsätta på den banan.
Ola ger alltså ut tidningen i eget bolag och gör hela arbetet helt själv – även om det
sker i samarbete med branschföreningen. Och jag tror att alla kommer att känna igen
sig i tidningen och dess innehåll. Ola har också en fot, eller i alla fall några tår, kvar i
branschföreningens tjänst. Han kommer att tillsammans med Jan Bjerkesjö, ElektronikBranschens förre chefredaktör, att mata vår hemsida och nyhetsbrev med intressant
innehåll hela 2014.

D

et är ett styrkebesked att branschen - åter - har en egen tidning. Det är en
viktig kanal till alla medarbetare i branschen och ett kostnadseffektivt sätt att
nå ut med viktig information, såväl kommersiell som nyttig.
I denna stund ska vi också skicka en tacksam tanke till Jan Bjerkesjö som under många
år och flera kriser styrde den förra tidningen framåt, med en aldrig sviktande kvalitet,
trots stora utmaningar.
Men nu ska vi önska Ola lycka till med denna satsning, som jag är övertygad kommer
att vara till nytta och glädje för branschen och dess företag. n
KLAS ELM

GrundiG
Blue Beat -
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en serie Bluetoothprodukter

GSB 110

GSB 120

TR 2500

På resan …

i köket …

Behändiga, små Bluetooth högtalare med inbyggt batteri med ca 8 timmar
speltid. Hög kvalitet och mycket ljud för pengarna. Praktisk och snygg!

Gör matlaging och diskning till en fest med det fantastiska ljudet
från en Grundig TR2500 i bakgrunden.

M 2200

GSB 800

i vardagsrummet …
Kraftfull mikro Hifi system med hela 300W Music power (2x50W RMS)! Fyller
vardagsrummet, ja kanske hela huset, med klart och fylligt ljud. Anslutning
till Bluetooth, USB, AUX och en behändig fjärrkontroll.

Soundbar som förutom TV ljud kan användas som ljudkälla till
din mobil, surfplatta eller PC. Enkel anslutning! 2 x 20W effekt
som ger dig en fyllig och god ljudbild.

i matsalen …
Bluetooth högtalare ger klar och fin bakgrundsljud till middagssällskapet och massa ljud när festen börjar. Med inbyggt
uppladdningsbart batteri passar den också utmärkt utomhus.
GSB 500

För mer information om produkterna, gå in på www.grundig.se eller skicka ett mail till sverige@grundig.com

N YH E T E R
50 000 SVENSKAR SURFAR SNART GRATIS

VI LEVER I DIGITALT KAOS

I de svenska hemmen råder ett digitalt kaos. Det visar en undersökning som genomfördes av Western Digital i november 2013. Undersökningen visar att vi lagrar bilder, filmer och filer på upp till 17 olika
ställen i hemmet. Vanligaste lagringsställena är datorer, USB-stickor
och mobiltelefoner.
Även om 83 procent av svenskarna anser sig vara organiserade i
hemmet, så är vi betydligt sämre på att hålla ordning på vårt digitala
material. 60 procent av Sveriges befolkning uppger att de aldrig
säkerhetskopierar sina filer.
– Undersökningen visar att svenskarna har filmer, bilder och dokument utspridda på en mängd olika elektroniska enheter i sina hem.
Resultatet är att man tappar överblicken över sina viktiga bilder och
filer. När man exempelvis vill visa upp bilderna från familjens semester, så har man glömt var de finns, säger Daniel Mauerhofer, PR-chef
för EMEA och Indien på Western Digital.
Undersökningen genomfördes i samband med lanseringen av Western Digitals nya produktserie för molnlagringslösningar, My Cloud.
– Förr i tiden framkallade man sina bilder och satte därefter in dem
i fotoalbum. Nu är det ofta bara tur som gör att våra bilder inte går
förlorade för alltid. När 15 procent av svenskarna hävdar att de inte
vet hur man säkerhetskopierar sina filer så blir det uppenbart att det
finns ett behov av enklare och mer användarvänliga lösningar. Vår
personliga molnlagringslösning My Cloud gör det möjligt att organisera sin information, sina bilder och filer på ett och samma ställe
och du får omedelbart trådlös tillgång till alla elektroniska enheter i
hemmet även när du befinner dig på en annan plats än hemma. My
Cloud råder bot på kaoset och gör det lättare att dela sina minnen
med vänner och familj, säger Daniel Mauerhofer. n

SUCCÉSTART FÖR PS4

Mellan 15 november och 28 december 2013 såldes över 4,2 miljoner
PlayStation 4-enheter och 9,1 miljoner spel till konsolen. Antalet
prenumeranter på tjänsten PS Plus har ökat med 90 procent sedan
lanseringen av PlayStation 4.
Under 2014 lanseras PlayStation Now i USA, en ny tjänst för att
strömma PlayStation3-spel till PlayStation 4, PlayStationVita och
Sonys Bravia-TV.
– PlayStation 4 växer sig allt starkare och vi kunde inte vara gladare
över att spelare över hela världen tar del av otroligt indragande spelupplevelser samt funktionerna för sociala medier och underhållning.
Efter en otrolig lansering ser vi fram emot att under 2014 hitta nya
sätt att dra nytta av kraften i PlayStation 4 och fortsätta att leverera
nya funktioner och tjänster, inklusive PlayStation Now, säger Andrew
House, chef för Sony Computer Entertainment Inc. n
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Den 10 februari skickade Wifog ut nästa omgång SIM-kort till tusentals användare som stått i kö sedan årsskiftet, för att få surfa gratis
med reklamfinansierat mobilt internet.
Svenska gratisalternativet Wifog blev snabbt en snackis i operatörsvärlden vid lanseringen av företagets nollkronorstjänst för ett par
månader sedan. Tjänsten blev även populär hos användarna. SIMkorten, som beräknats räcka i två månader, tog slut på en vecka.
– Reklamfinansierat mobilt internet som är gratis mot användarna
är en hittills outnyttjad intäktskanal för operatörer i Sverige. Dessutom visar annonsörernas stora efterfrågan på nya exponeringsytor
att vi är helt rätt ute. Vårt koncept är helt unikt och den respons vi
har fått från de varumärken vi arbetar med är överväldigande positiv,
säger företagets grundare Carl Ander.
– Wifog vänder uppochner på hela telekombranschen. Vår främsta
målgrupp i dagsläget är kontantkortsköparna som vi vet hellre använder datatjänster istället för ”gammel-telefoni” för att kommunicera
– det är både kostnadseffektivt och smart för konsumenten. Vi har
också tagit bort alla kostnader för användaren – inga fakturor, inga
kreditkontroller, och noll bindningstid, säger Johan Eriksson, VD. n

SURFPLATTAN ÅRETS MEST POPULÄRA JULKLAPP

Landets butikschefer hade rätt. Precis som ElektronikBranschens
Butikschefsindex förutspådde blev surfplattan 2013 års julklapp. Julhandelns försäljningssiffror blev också bättre än vad prognosmakarna
förutspått.
När vi summerar årets julhandel går det snabbt att utläsa att det
var en surfplatta som fanns i de allra flesta paketen. Vissa elektronikkedjor rapporterar att försäljningen av dessa produkter ökade med
mer än 50 procent, från en redan hög nivå.
ElektronikBranschen uppskattar att det totalt sett under december
såldes omkring 250 000 surfplattor i Sverige, vilket är 50 procent mer
än samma period 2012.
– Det är tydligt att surfplattan är den allra starkaste symbolen
i samtiden. Den passar vår moderna livsstil och är dessutom en
generationsöverskridande produkt, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Större TV-apparter var en annan produktkategori som ökade sin
försäljning i december. Jämfört med 2012 såldes 34 procent fler TV
som var 43 tum eller större.
Tack vare ökningen för surfplattor låg landets butikschefer även
bra till när det gällde förväntningarna inför årets julhandel i elektronikbranschen, visar ElektronikBranschens Butikschefsindex. I antal
slutade decemberhandeln på nästan samma nivå som motsvarande
period förra året (-0,6%). Räknat på försäljningsvärde blev utfallet
minus fyra procent.
– Nu hoppas vi att Butikschefsindex även visar rätt när det gäller
butikschefernas positiva tro på försäljningen under det första halvåret 2014, säger Klas Elm.
I ElektronikBranschens försäljningsstatistik ingår Audio Video, Elgiganten, Euronics, Media Markt, NetOnNet och SIBA. n

NYHE TE R
SALE NORDIC BYGGER EN BRO TILL EUROPA

Sale Nordic, nordens största aktör inom strategiska och taktiska
säljaktiviteter samt bemanning av säljpersonal, har ingått ett
strategiskt samarbete med CPM International Group – den globala
marknadsledaren inom kampanj- och säljaktiviteter och bemanning
av säljfunktioner. Genom detta har Sale Nordic byggt en bro till och
från Europa för sina kunder och för branschen.
Sedan starten 1997 har Sale Nordic hjälpt företag i Norden med
att rekrytera och bemanna försäljnings- och marknadspositioner,
analysera och guida inom konsumentbeteende samt att genomföra
säljaktiviteter för återförsäljare, kunder och slutkonsumenter. Med
kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland har Sale Nordic djup
lokal kunskap och förståelse för den nordiska marknaden.
I och med samarbetet kommer Sale Nordic ge sina kunder möjlighet att ta del av internationell kunskap för att lyckas än bättre i
Norden. Samtidigt blir det lättare att nå ut med sin försäljning på en
europeisk och global nivå för bolagets kunder. Dessutom kan Sale
Nordic hjälpa CPM:s kunder att etablera sig och lyckas med sin försäljning på den nordiska marknaden.
– Vi är glada och stolta över att ingå i det här strategiska samarbetet med gemensamt mål att utbyta erfarenheter och stärka båda
parter på respektive marknad. CPM visar samma passion för människor och försäljning som vi har inom Sale Nordic och det finns en
stark strategisk och kulturell matchning mellan våra bolag. Vi ser fram
emot att ta del av CPM:s globala expertis och deras långa erfarenhet
av säljaktiviteter, för att föra den vidare och stärka våra Nordiska kunder här på vår marknad, säger Joakim Gavelin, VD och koncernchef
Sale Nordic.
– Vi är mycket förväntansfulla över vårt framtida samarbete. Sale
Nordic är en extremt professionell verksamhet som arbetar med
samma höga standard som vi på CPM kräver av oss själva. Det här
samarbetet ger oss möjlighet att öka den geografiska räckvidden som
vi erbjuder till kunder runt om i Europa, säger Mike Hughes, VD CPM
Europa.
Affärsklimatet i Norden utvecklas och blir mer och mer influerat av
Europa samtidigt som europeiska leverantörer blir mer beroende av
närvaro i Norden för att få en komplett försäljningskanal. Sale Nordics
samarbete med CPM kommer ge parternas kunder möjligheten att
lära sig av och ta plats på respektive marknad, anger företaget.
– Om det är så att någon leverantör över hela Europa vill se en och
samma partner för sälj-, kampanj- och butiksaktiviteter är det nu fullt
möjligt. På riktigt. För första gången, avslutar Joakim Gavelin. n

PRAT OM SMARTPHONES

Försäljningen av smarta mobiltelefoner på den svenska marknaden
under 2013 ökade med cirka 10 procent till 3.3 miljoner vilket utgör
nära 90 procent av de sålda mobiltelefonerna. De senaste tre åren
har det sålts sammanlagt nio miljoner Smartphones i Sverige, vilket
är något fler än antalet aktiva användare.
För 2014 gör MTB – MobilTeleBranschen bedömningen att andelen
Smartphones kommer att öka med ytterligare fem procentenheter,
av dessa kommer över hälften att ha 4G vilket ger mer och snabbare
mobilsurf. Försäljningen av traditionella mobiltelefoner minskar i takt
med att utbudet av prisvärda Smartphones ökar, vilket förväntas leda
till att den totala mobilförsäljningen i Sverige 2014 minskar med cirka
fem procent till 3,5 miljoner mobiler.
Enligt ElektronikBranschens Butikschefindex är smarta mobiltelefoner den produkt som en övervägande majoritet av kunderna pratar
om i butikerna. n

GRATIS INTERNET PÅ ALLA SNABBTÅG

SJ har infört gratis Internet ombord både i 1 och 2 klass på alla SJ
Snabbtåg och dubbeldäckare.
– Vi gör resan lite enklare. Vi har uppgraderat till 4G ombord och
inför gratis Internet. Det har varit ett starkt önskemål från våra resenärer. Under 2013 har vi uppgraderat alla våra snabbtåg samt dubbeldäckarna, totalt 100 tåg, till 4G, samtidigt som mobiloperatörerna
bygger 4G på landsbygden. I våra tester har vi sett att uppkopplingen
är snabbare på de uppgraderade tågen trots att det är fler användare
som surfar samtidigt, säger Crister Fritzson, VD SJ.
För att ge optimala mottagningsförhållanden så har dessutom
alla SJ 2000 fått en tio meter lång antennbalk med åtta individuella
antenner.
För att förbättra surfupplevelsen för samtliga resenärer ombord
inför SJ en så kallad surfpott, en viss mängd extra snabb surf per resenär. SJ:s mål är att genom en kombination av 4G-uppgradering och
surfpott åstadkomma en tjänst som är bättre och snabbare för alla.
– Med surfpotten skapar vi en bättre uppkoppling för alla ombord
på SJ:s tåg. När surfpotten är slut kan resenären givetvis fortsätta
surfa utan kostnad men sidorna laddas långsammare, säger Petter
Essén, produktansvarig på SJ Affärsutveckling. n

FASTPRIS FÖR RÖST OCH DATA I EU

Den 12 december 2013 lanserade mobiloperatören Comviq Fastpris
EU. Med abonnemanget kan svenska mobilkunder ringa, SMS:a och
surfa till ett fast, lågt pris i hela EU.
Mobiloperatörers höga avgifter för roaming - prispåslag när kunder
använder sin mobiltelefon utomlands för samtal, SMS och surf - har
kritiserats i många år. Samtidigt som mobiltelefonen blivit en allt
viktigare del i vardagen har svenskar som rest och velat använda mobilen som hemma riskerat att få mycket höga mobilräkningar.
– Våra kunder vill kunna använda sina mobiler utomlands som de
är vana att göra hemma. Med Fastpris EU kan vi erbjuda vad kunderna vill ha: frihet och flexibilitet med bibehållen kostnadskontroll
när man använder mobilen utomlands, säger Magnus Larsson, chef
för Comviq.
Fastpris EU kostar 495 kronor per månad och ger kunder möjlighet
att ringa, SMS:a och MMS:a fritt inom hela EU. I abonnemanget ingår
1GB data för surf. Kunder som förbrukar all data kan köpa ytterligare
1GB för 295 kronor för surf inom EU.
– Europas mobiloperatörer har varit fantasilösa när det gäller att
hitta lösningar på roamingproblemen. Med lanseringen av Fastpris
EU är Comviq första operatören i EU:s historia att erbjuda ett abonnemang som fullt ut stödjer EU:s grundidé om fri rörlighet, säger
Magnus Larsson. n
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UNGA VILL BETALA FÖR SIG, MEN PÅ NYA SÄTT

DIGITALA PLÅNBÖCKER

Nordea, SEB och Swedbank har bekräftat att de kommer lansera digitala plånböcker baserade på MasterCards digitala plattform MasterPass. Genom MasterPass teknik och funktionalitet kommer bankerna
erbjuda egna digitala plånböcker till sina kunder, vilket ger dem
tillgång till en smidig och global lösning för att enkelt kunna shoppa
på nätet från vilken uppkopplad enhet som helst.
Med de digitala plånböckerna, baserade på MasterPass, kan
konsumenter tryggt och bekvämt handla på nätet från till exempel persondatorer, surfplattor eller smarta mobiltelefoner, oavsett
operativsystem, anger MasterCard. Användare kan lagra alla sina
MasterCard-kort men även bank- kredit- och förbetalda kort från
andra kortvarumärken samt önskade leveransadresser i sin digitala
plånbok. Vid köpet kan man sedan välja vilket kort och leveransadress
som ska användas.
– Vi är väldigt stolta över att meddela att Nordea, SEB och Swedbank kommer lansera digitala plånböcker baserade på MasterCards
digitala plattform MasterPass. Tack vare samarbetet med dessa
banker kommer en säker, smidig och smart digital plånbok, som
kan användas i hela världen och i vilken man kan lagra kort från alla
kortvarumärken, att bli tillgänglig för miljoner svenska konsumenter,
säger Mats Taraldsson, affärsutvecklingschef MasterCard Norden och
Baltikum.
MasterPass gör betalprocessen enkel hos de e- och m-handlare
som har en ”Buy with MasterPass”- knapp, eftersom MasterPass
automatiskt fyller i namn, adress- och kortinformation vid varje
enskilt köp. I Sverige kommer MasterPass att vara ännu smidigare, då
användare kommer kunna öppna sin digitala plånbok och godkänna
köp med hjälp av Mobilt BankID.
MasterPass finns idag tillgänglig för konsumenter i Australien, Kanada, USA och Storbritannien, och kommer lanseras i Sverige under
2014. n

HEMSIDA FÖR ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

En ny hemsida har lanserats i december, där företag kan jämföra offerter med prisförslag från flera olika leverantörer som tillhandahåller
elektronisk körjournal och GPS-positionering.
En elektronisk körjournal är exakt vad det låter som, en digital
journal där alla sträckor som har körts med bilen är angivna. Information som anges är bland annat mätarinställning, körsträcka, tid och
eventuellt varför körningen gjordes och för att undvika böter så bör
en körjournal användas när man har dispositionsrätt till en firmabil.
Daniel Nordh är internetentreprenören bakom www.elektroniskkörjournal.se n
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Drygt 70 procent av de unga vill inte betala TV-licens för datorer,
mobiltelefoner och surfplattor. Endast 14 procent tycker att upphovsmän ska ersättas genom avgift på tekniska produkter, det vill säga via
kassettbandsskatten. Det visar en undersökning som ElektronikBranschen låtit göra.
ElektronikBranschen lät opinions- och undersökningsföretaget
YouGov göra en undersökning bland unga svenskar i åldrarna 15-30
år om deras syn på TV-licens, public service och kassettbandsskatt.
Resultatet visar att majoriteten vill betala för public service och
tycker att upphovsmän ska ersättas för sitt arbete. Men inte på det
sättet som det görs idag. Och viljan att betala TV-licens sträcker sig
inte till datorer, mobiler och läsplattor.
– Vi har länge hävdat att TV-licens på datorer och kanske även
läsplattor och smarta mobiler gör systemet till en generationsfråga.
Legitimiteten för att betala TV-avgift urholkas när Radiotjänst börjar
jaga alla uppkopplade medborgare. Ingen tjänar på att det uppfattas
som att staten bestraffar ny teknik. Att detta är en generationsfråga
får vi nu bekräftat av undersökningen, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
71 procent är negativa till TV-licens på datorer, mobiltelefoner och
surfplattor, samtidigt som nästan två av tre (63 procent) vill betala
för public service på annat sätt än genom TV-licensen. 47 procent
föredrar betalning via skattesedeln.
Det finns ett starkt stöd för upphovsrätten. Bara 29 procent av
ungdomarna i åldern 15-22 år är negativa till att upphovsmän får
betalt för sitt arbete. Men unga anser inte att skatt på teknik, som
kassettbandsskatten, är rätt väg att gå. Endast 14 procent tycker att
upphovsmän ska ersättas genom avgift på tekniska produkter.
– Vi noterar också att de unga uppfattar att de utmålas som fuskare
i diskussionen om att betala för musik, film, TV och annat upphovsrättsskyddat material. Det är förstås allvarligt, menar Klas Elm.
Särskilt tydligt är detta i åldersgruppen 15-22 år, där hela 56 procent är av uppfattningen att de unga betraktas som fuskare.
– Den här undersökningen måste ses som en kraftig signal om att
ändra systemen för finansiering av public service och ersättning åt
upphovsmän. Ansvaret faller tungt på dagens politiker, säger Klas
Elm.
YouGov genomförde undersökningen under perioden 8-15 november. Sammanlagt gjordes 513 intervjuer via internet med män och
kvinnor mellan 15-30 år i Sverige. n

YOUTUBE STÖRSTA VIDEOTJÄNST

Mediavisions analys av den nordiska TV-marknaden hösten 2013
visar på en mycket stark tillväxt för webb-TV i hela regionen. I åldersgruppen 15-74 år tittar närmare 30 procent på webb-TV en genomsnittlig dag, vilket motsvarar nära 5,5 miljoner nordbor. Även den tid
vi lägger på webb-TV ökar och bland de unga närmar sig konsumtionstiden nu hälften av all TV-tittartid.
Youtube är den största webb-TV-aktören i Norden sett till tittande.
– Youtube tycks alltmer ta position som ”portal”, eller aggregator,
för rörlig bild. Under 2013 har Youtube befäst sin position som den
enskilt största aktören i regionen och lockar nu nära tre miljoner
tittare en genomsnittlig dag. Dessutom har Youtube vuxit betydligt
snabbare än marknaden. Det här bidrar till den snabba omvandlingen
av TV i Norden som vi just nu ser, där nya aktörer samsas med de
traditionella TV-bolagen, säger Marie Nilsson, VD för Mediavision.
Sett över Norden som helhet tittar 14 procent på Youtube en genomsnittlig dag, vilket gör detta till den i särklass största tjänsten. n

NYHE TE R
MOBILT BREDBAND STÖR TV-TITTARE

Centrala Antennföreningen – CANT meddelar att 2011 startade några
mobiloperatörer 4G-mobiltelefoni/mobilt bredband på 800-MHz bandet (791-862 MHz). Ett frekvensområde som dessförinnan användes
för att sända TV från Teracoms markbaserade sändare. Därför var
nästan alla befintliga antennanläggningar för mottagning av marksänd TV fram till 2011 konstruerade för att ta emot dessa signaler.
När så plötsligt helt andra signaler började sändas inom sagda
frekvensområde resulterade det i störningar.
Det händer långt ifrån överallt, men på många platser i hela landet.
Störst är problemen av naturliga skäl i närheten av sändarmasterna (basstationerna) för 4G. De störda TV-konsumenterna märker
störningarna som uteblivna eller kraftigt störda TV-program. Samma
symtom kan dock bero på helt andra saker, vilket gör det i stort sett
omöjligt för en normal TV-konsument att fastställa felorsaken.
Tre företag har tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) att
bedriva mobilt bredband på 800 MHz-bandet och i tillståndsvillkoren
finns angivet att de ska ha ett gemensamt ställe till vilket störningsfallen kan anmälas.
Denna tjänst sköts av Telekområdgivarna, som vidarebefordrar
anmälningarna till respektive tillståndsinnehavare. Anmälningarna till
Telekområdgivarna var nästan tre gånger så många 2013 jämfört med
2012, vilket är en naturlig utveckling eftersom det skett en kraftig
utbyggnad av 4G/800-näten.
Rent tekniskt är det i normalfallet inga större svårigheter att
avhjälpa störningsfallen, åtminstone inte för fackfolk. Det finns några
typiska åtgärder som klarar det mesta. Vanligtvis behöver utrustning
bytas eller kompletteras. I mer komplicerade fall måste antennanläggningar modifieras i större utsträckning. Hjälp finns att få.
Runt om i landet finns antenninstallatörer och serviceföretag som
har specialistkompetens inom området. Dessa är CANT-auktoriserade, vilket bland annat innebär att de har såväl certifierade tekniker
som nödvändiga mätinstrument. CANT-auktorisationen, som är märkesneutral och kompetensbaserad, gör det lättare för konsumenterna
att hitta de kvalificerade antennföretagen. Ett bra sätt att göra det är
att besöka www.cant.se och leta reda på vilka av dessa företag som
finns på eller i närheten av bostadsorten.
Den största svårigheten för TV-konsumenterna är att förstå att ett
avbrott eller dålig funktion kan bero på en störning från en främmande signal (4G/800) och inte på ett fel på själva TV:n, boxen eller
abonnemanget. En naturlig reaktion hos TV-kunderna är att kontakta
den operatör som levererar TV-programmen eller den man köpt TV:n
av. Det är bra vägar att gå under förutsättning att de leder vidare till
en CANT-auktoriserad specialist. Ett alternativ är givetvis att kontakta
ett CANT-auktoriserat företag direkt. Det förutsätter dock att man
som TV-konsument förstår att det gäller störning. n

SUPPORTSTOP FÖR WINDOWS XP

Supporten för Windows XP upphör den 8 april 2014. Den som fortfarande använder en dator med Windows XP uppmanas uppdatera till
en modernare version av Windows. Att använda Windows XP efter 8
april kommer medföra en stor säkerhetsrisk, anger Microsoft.
Windows XP lanserades för drygt tolv år sedan, i oktober 2001.
Samma år som George W Bush blev president i USA, Maud Olofsson
blev partiledare för Centerpartiet och Wikipedia grundades. Vanligtvis erbjuder Microsoft support för sin mjukvara i tio år, Windows XP
har supporterats i drygt tolv år. Men den 8 april är det som sagt dags
att låta det populära operativsystemet pensionera sig.
Den 8 april upphör även supporten för Office 2003. n

Jeanette Andersson, Jan Carlson, Paul Andersson och Michael Andersson.

MACAB I STOCKHOLM

Många kunder har efterlyst en möjlighet att hämta Macab-produkter
i Stockholm, anger företaget, och berättar att de har tagit fasta på
detta och etablerat ett djupt samarbete med Konferens & Mediateknik AB.
Tillsammans med Macabs medarbetare Jan Carlson och Jeanette
Andersson kommer Stockholmskontoret även att bemannas av
Michael Andersson och Paul Andersson från Konferens & Mediateknik AB. Från den 1 november 2013 har man möjlighet att hämta sina
Macab-produkter på det nya hämtlagret på Finlandsgatan 62 i Kista.
Till en början kommer våra mest sålda produkter att finnas på plats
och med tiden kommer det att fyllas på med gamla trotjänare samt
nya produkter inom nätverk, AV-teknik med mera, anger Macab. n

LENOVO & IBM

Lenovo och IBM har nått en slutlig överenskommelse som innebär att
Lenovo kommer att köpa hela IBM:s verksamhet gällande X86-servrar. Avtalet bygger på ett långt samarbete mellan de två företagen,
som började 2005 då Lenovo förvärvade IBM:s PC-verksamhet, inklusive produktlinjen ThinkPad PC. Sedan dess har företagen fortsatt att
samarbeta aktivt inom många områden.
– Nyheten är väldigt spännande och en ny milsten i Lenovos
tillväxtstrategi. Vi svarar på ett tydligt marknadsbehov, och denna
affär kommer att göra det möjligt för oss att förse våra företagskunder med en mer komplett och integrerad tekniklösning. Dessutom
innebär affären att vi får möjlighet att skynda på vår egen tillväxt ytterligare, så att vi kan nå våra mål om att bli ledande på den svenska
marknaden, säger William van Kerkvoorde, VD Lenovo Sverige. n

CANAL DIGITAL SVERIGE VÄXER

Telenor Broadcast har publicerat sitt resultat för det fjärde kvartalet
2013 och kvartalsrapporten avslöjar ett trendbrott för Canal Digital
Sverige. Trots den tuffa konkurrensen på den svenska betal-TV-marknaden, där globala streamingaktörer lanserats under det senaste
året, växer Canal Digital Sverige i kundbasen.
Sedan de globala streamingtjänsterna gjorde sitt intåg på den
nordiska TV-marknaden hösten 2012 har Canal Digital haft ett stabilt
år. Canal Digital Sverige utmärkte sig extra mycket 2013 och visade
tillväxt för första gången på flera år.
– Det är givetvis mycket glädjande att kunna konstatera att vi har
lyckats skapa tillväxt under ett av de mest omvälvande åren på TVmarknaden någonsin. Det bevisar att även om TV-landskapet som
sådant är under förändring så har satellit-TV en stark ställning på den
hårt konkurrensutsatta svenska TV-marknaden. Vår erfarenhet är att
TV-kunderna ser streamingtjänsterna som komplement till sitt TVabonnemang och inte som ett substitut, säger Canal Digital Sveriges
vd John Nordin.
I slutet av det fjärde kvartalet 2013 hade Canal Digital 929 000
kunder i Norden, varav 308 000 svenska kunder. n
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COPYSWEDE I OTAKT MED TIDEN

TERACOM FIRADE WORLD RADIO DAY

Den 13 februari uppmärksammade Teracom radiomediet tillsammans
med UNESCO och resten av radiobranschen.
Radion är det massmedium som når den största publiken i världen
och är central för såväl yttrandefrihet som fri tillgång till information.
I år riktar UNESCO fokus mot jämlikhet mellan könen och kvinnors
utveckling och inflytande inom den internationella radiobranschen.
– Arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden går alldeles
för långsamt. Det kräver ett fokuserat arbete och beslutsamhet för
att skapa den snabba förändring som vi vill ha. Idag nyttjar vi inte den
kapacitet som finns i att vi är olika. För att stötta denna förändringsresa har vi på Teracom Group därför lyft upp jämställdhet som ett
mätbart koncernmål och som prioriterat område tillsammans med
det övriga mångfaldsarbetet. Vi vill vara en del av förändringen som
vi tror de flesta egentligen tycker är självklar, säger Maria Åstrand
Gosare, hållbarhetschef på Teracom Group.
För att ytterligare uppmärksamma World Radio Day lyste Kaknästornet blått den 13 februari. n

SKRIV UT I 3D

Adobe har lanserat en rad nya funktioner som bland annat gör det
möjligt att enkelt skapa 3D-design med Photoshop CC. Alla prenumeranter av Creative Cloud kan hämta den senaste gratisuppdateringen
som gör det möjligt att använda Photoshop till att utveckla, justera
och förhandsgranska 3D-designs för 3D-printers.
– Hittills har det varit en utmaning att se till att den design som
skapats med programvaran för 3D-modellering har den information
som behövs för att kunna skriva ut vackra 3D-modeller. Nu kan du
bara klicka på ”Skriv ut” i Photoshop CC och överföra 3D-designen
från skärmen till den fysiska världen, säger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef på Adobe.
Photoshop CC är kompatibelt med de mest populära 3D-skrivarna,
såsom MakerBot Replicator, och stöder även en mängd olika material
av hög kvalitet från 3D-communityn Shapeways, inklusive keramik,
metaller och fast sandsten. Dessutom kan Photoshop-användare nu
ladda upp 3D-modeller direkt till 3D-publiceringstjänsten Sketchfab
samt bädda in modellerna i sin Behance-profil med hjälp av Sketchfabs interaktiva 3D-viewer. Behance är Adobes sociala nätverk för
kreatörer med över 1,2 miljoner medlemmar. n
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Grammofonleverantörernas Förenings (GLF) statistik över musikförsäljningen i Sverige 2013 visar att 71 procent av den totala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster, medan endast fyra
procent är digitalt nedladdat. Men ändå vill upphovsrättsorganisationen Copyswede utöka kassettbandsskatten.
De nyligen publicerade siffrorna från GLF visar att 71 procent av
den totala musikförsäljningen i dag kommer från strömmade musiktjänster. Jämfört med 2012 växer det här sättet att köpa och lyssna
på musik med 30 procentenheter, samtidigt som i princip alla övriga
sätt att köpa musik minskar. Downloadförsäljningen minskade med
22 procentenheter under året och står endast för fyra procent av den
totala musikförsäljningen.
– Vi får återigen ett bevis på att Copyswede baserar sin kassettbandsskatt på ett beteende som inte längre finns. Konsumenterna
betalar för att lyssna på musik, men varken sparar eller kopierar,
så det är svårt att förstå varför lagringsutrymme ska beskattas. GLF
konstaterar att Sverige nu är världsledande vad gäller tillväxt och
användning av strömningstjänster. Det är beklagligt att upphovsrättsorganisationerna vill gå åt andra hållet och straffbeskatta dagens nya
sätt att konsumera musik, säger ElektronikBranschens VD Klas Elm.
Enligt GLF:s statistik över musikförsäljningen gick den totala
musikförsäljningen i Sverige under helåret 2013 upp med 5 procent,
från drygt 943 miljoner kr i försäljning 2012 till 990 miljoner kr. Den
digitala försäljningen fortsätter att öka i landet och står idag för 76
procent av den totala musikförsäljningen. 71 procent av den totala
försäljningen kommer från strömmade musiktjänster vilka ökade
mest under året, med 30 procent. Under året såldes nästan sex miljoner fysiska skivor i landet, vilket innebär att svensken köper ungefär
en CD-skiva per person och år.
– Tre raka år med försäljningsökning genererar den högsta årsförsäljningen sedan 2004 och branschens omsättning har nu ökat
med totalt 27 procent de senaste fem åren. Trots detta omsätter
branschen nu, 13 år senare, endast 60 procent av toppåret 2000. Om
vi väljer att fokusera på den ”nya” bransch som vuxit fram med streamingen är siffrorna dock mycket positiva och placerar Sverige som
världsledande vad gäller tillväxt och användning av streamingtjänster,
säger Ludvig Werner, VD för Ifpi Sverige.
Vinylförsäljningen ökade under året med 22 procent men står
endast för 1,4 procent av den totala musikförsäljningen. n

APP FRIGÖR MINNE I MOBILEN

Göteborgsföretaget Optimal Apps lanserar just nu en app för Iphone
som frigör 90 procent av utrymmet i mobilens kamerarulle. Appen
har hamnat på listan över de tre mest nedladdade fotoapparna.
– Appen optimerar bilderna i din kamerarulle och sparar en ny
version som inte tar lika mycket plats. På så sätt frigörs utrymme som
gör att du kan spara upp till 90 procent fler bilder och videos i mobilen, säger företagets VD Tomas Dahl.
Originalbilderna behålls i mobilen tills dess att användaren har
fört över dem till sin dator och tagit bort dem från sin smartphone.
I genomsnitt har cirka 90 procent av lagringsutrymmet frigjorts när
originalbilderna tagits bort.
Eftersom bilder ändå skalas ner när de väl mottas hos de sociala
nätverken, kan man spara datatrafik om man istället delar bilderna
från appen Optimal Image som redan optimerat dem till ett format
som är anpassat för digitala medier.
Optimal Image finns tillgänglig för iPhone via App Store för 7 kronor. En version för Android är under utveckling. n

Bara hos Canal Digital

Nu lanserar vi
Byt fritt
Som enda tv-leverantör erbjuder vi kunden
att kostnadsfritt byta kanalpaket när som
helst under avtalsstiden. Enkelt, tryggt
och ﬂexibelt!

HD, Play
och tv-kanaler
via webben
ingår utan extra
kostnad!

Byt fritt mellan:

Välkommen till
en bättre
tv-upplevelse!

• Familjepaketet, 70 kanaler, 308 kr/mån
• Lokalpaketet + 4 favoriter, 25 kanaler, 258 kr/mån NYHET!
• Lokalpaketet, 21 kanaler 198 kr/mån
Kolla in vår nya konsumentbroschyr!
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Tveka inte att höra av dig till någon av våra distriktschefer!

Distriktschef Väst
Anders Lindgren
0765-26 25 55

Distriktschef Öst
Andreas Blomqvist
0765-26 25 88

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Distriktschef Norr
Andreas Jonsson
0706-65 88 67

Distriktschef
Gävle/Dalarna
Calle Sundell
0709-11 88 67

Distriktschef
Stockholm
Milos Englund
0709-11 88 76

Sveriges nöjdaste kunder tre år i rad!

BCI

Klas Elm - med Årets hårda julklapp i handen - på sitt kontor på Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm.

BCI, Butikschefsindex:

Nya produkter på framfart

B

utikschefsindex (BCI) är ElektronikBranschens kvartalsvisa undersökning bland butikscheferna hos medlemsföretagen. Den är unik eftersom resultaten kommer
direkt från handlarnas möten med konsumenterna vid köptillfället. Därför är BCI både ett ”öra mot marken” av dagsläget och
branschens förväntningar på framtida utveckling och marknadsoch försäljningstrender. Undersökningen är samtidigt ett viktigt
komplement till ElektronikBranschens befintliga försäljningsstatistik. BCI genomförs fyra gånger per år.
Årets första undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att:
• 86 procent av butikscheferna tror att försäljningen kommer att öka under det nästkommande halvåret.
• 75 procent av butikscheferna säger att försäljningsläget i
deras butiker just nu är positivt.
• 2014 års produkt förblir surfplattan. Även intresset för
smart-TV och 4K/Ultra HD är växande.
• Allt fler butiker får förfrågningar om kroppsburen teknik,
som smarta klockor och sportarmband.
• Försäljningen 2013 hölls uppe av surfplattor, som ökade
med 57 procent jämför med 2012.
– Det är glädjande att Butikschefsindex visar att butikscheferna
har en stark tilltro till att försäljningen kommer att öka. Vi ser
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också i våra siffror att försäljningsutvecklingen har stabiliserat sig,
och att lönsamheten i branschen nu åter ökar. Det är tydligt att
2014 ser påtagligt ljusare ut än vad 2013 och särskilt 2012 gjorde.
Den här bilden bekräftas även av den senaste tidens signaler från
andra bedömare om högre förväntningar på att konsumenterna
åter ska börja handla mer. Det är intressant att notera att det
uppdämda köpbehovet som tycks finnas delvis ser ut att kanalisera sig till nya produktkategorier hos våra elektronikhandlare. BCI
visar att intresset för kroppsburen teknik, som smarta klockor och
sportarmband, ökar tydligt. På samma sätt har nästa generations
TV-apparater - Smart-TV och 4K/Ultra HD - väckt konsumenternas nyfikenhet, och butikerna får många förfrågningar om dessa
produktkategorier. Säkerligen spelar även vinter-OS viss roll i det
tilltagande TV-intresset. När det gäller årets överraskningar är
dock fortfarande trådlösa högtalare den produktkategori butikscheferna tror allra mest på.
Totalt sett är det ändå surfplattor, och därefter de smarta mobilerna, som otvetydigt fortsätter att vara de produkter som håller
uppe och eldar på försäljningsnivåerna. Marknaden lanserar nya
produkter i snabb takt inom dessa produktkategorier, vilket ytterligare bidrar till att hålla uppe konsumenternas intresse. Den
här bilden framkommer även i vår försäljningsstatistik för 2013,
där antalet surfplattor ökar med hela 57 procent och de övriga

B CI

kategorierna inte orkar stötta försäljingen på samma sätt.
Det är glädjande att signalerna i denna årets första Butikschefsindex är så positiva. Och att vi kan se hur nya produktkategorier
är på framfart, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

Frågor & svar – BCI #1 2014

1. Hur upplever du försäljningsläget i din butik just nu?
75 procent av butikscheferna uppger att de upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik. 13 procent säger att försäljningen
i butiken är mycket god och 26 procent att den är god. Knappt 16
procent tror på en svag försäljning.
2. Hur tror du att försäljningen kommer att gå i din butik de
nästkommande sex månaderna, jämfört med samma period
föregående år?
Hela 86 procent av butikscheferna är positiva till försäljningsutvecklingen i sin butik under de nästkommande sex månaderna.
Mer än var tredje respondent tror att försäljningen i deras butik
kommer att ”öka” eller ”öka kraftigt”. Strax under fem procent
av butikscheferna tror att försäljningen kommer att minska eller
minska kraftigt.
3. Upplever du att kunderna fokuserar mer på pris eller på
prestanda?
Butikscheferna uppger att majoriteten av konsumenterna
fokuserar på pris framför prestanda i valet av elektronikprodukt.
Andelen butikschefer som menar att prisaspekten är viktigare än
prestandan vid köpbeslut är 76 procent, vilket är fyra procentenheter mindre än i föregående kvartal. Endast en procent av
butikscheferna anser att konsumenterna helt bortser från priset i
valet av produkt att köpa.
4. Vilken produkt tror du blir storsäljare 2014 i din butik?
En övervägande majoritet av kunderna fortsätter att tro på
surfplattor, precis som förra BCI rapporterade om. Smarta mobiler
är en klar tvåa och strax efter kommer TV-apparater. Bland dessa
är det många som nämner Smart-TV och Ultra HD.
5. Vilken produkt tror du blir årets överraskning i din butik?
I linje med föregående BCI tror butikscheferna fortfarande att
trådlöst ljud blir årets överraskning. En annan möjlig överraskning
är hälsoprodukter, både som kroppsburen teknik och köksprodukter. Produktkategorin actionkameror nämns som den tredje
möjliga överraskningen. Därefter är bilden tydligt splittrad.
6. Får din butik förfrågningar om kroppsburen teknik (wearable
tech), som smarta klockor eller sportarmband?
81 procent av butikerna har någon gång fått förfrågningar om
kroppsburen teknik. Tio procent av butikscheferna säger att kunderna ofta pratar om dessa produkter.
7. Hur stort är intresset för Smart-TV i din butik?
81 procent av butikerna uppger att kunderna i deras butiker
visar intresset för smart-TV. 22 procent av de svarande säger dessutom att intresset är mycket stort, och 33 procent att det är stort.

Försäljningsutveckling

Försäljningsutvecklingen avser perioden januari till och med
december 2013, jämfört med motsvarande period föregående
år. Förändringstalen bygger på försäljning i antal, med undantag
av audio samt total försäljningsutveckling som redovisas i värde.
Statistiken bygger på försäljningsdata från ElektronikBranschens
medlemmar.
• TV* -11%
• DVD/Blu- ray -17%
• Videokameror** -17%

• Stillbildskameror -26%
• Mobiltelefoner -3%
• Lätt audio, värde -18%
• Tung audio, värde -10%
• Surfplattor +57%
• Totalt värde*** -8%
* Andelen smart-TV stod för 70 procent av försäljingen 2013,
jämfört med 60 procent 2012.
** Det är så kallade actioncams (sportcams) som driver försäljningen.
*** I det totala försäljningsvärdet ingår följande produktgrupper: TV, DVD/Blu-ray, videokameror, stillbildskameror, audio,
surfplattor och IT-produkter (inklusive surfplattor).

Om Butikschefsindex

Butikschefsindex (BCI) är den enda återkommande undersökningen som analyserar den verkliga dialogen med kunderna i
samband med köpprocessen. Med hjälp av BCI kan vi se bortom
försäljningsstatistik och, baserat på butikspersonalens observationer och dialog med kunder, känna av nya trender, kunduppfattningar och marknadsförändringar.
BCI fungerar samtidigt som ett viktigt komplement till ElektronikBranschens befintliga försäljningsstatistik.
BCI genomförs fyra gånger per år. I urvalet ingår butikscheferna hos samtliga detaljhandelsföretag som är medlemmar hos
ElektronikBranschen. Dessa är Audio Video, Elgiganten, Euronics,
Media Markt, NetOnNet, SIBA och Tre.

Metod

Undersökningen genomfördes som en webbenkät till samtliga
butikschefer bland ElektronikBranschens medlemsföretag. Under
perioden 28 januari till 7 februari svarade 135 butikschefer från
Kiruna i norr, via Gävle, Kalmar och Trollhättan till Malmö i söder
(totalt 94 orter). Respondenterna fick svara på sju frågor samt
fyra bakgrundsfrågor. Enkäten utformades med sexgradig ordinalskala för frågor om försäljning samt med öppna svarsalternativ för
produktrelaterade frågor. n
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Martin Romanowski,
vVD Smarteq Wireless AB.

Karin Ahl,
Ordförande FTTH.

Bra täckning

Fiber hem

Smarteq Wireless AB menar att de som är
missnöjda med 4G-täckningen kan förbättra
mottagningen genom att skaffa en antenn.

Sverige har på några år avancerat från en
femteplats till att vara tvåa inom EU, efter
Litauen, när det gäller fiberhushåll.

TEXT: OLA LARSSON

TEXT: OLA LARSSON

marteq Wireless AB är ett svenskt företag, med
tillverkning utomlands, som bland annat satsar på
antenner som skall hjälpa kunder att få bättre täckning på mobilt bredband. Företaget har tre ben, och förutom
konsumentområdet (antenner etcetera) satsar de på Automotive
(bilindustrin) och M2M (Machine 2 Machine).
Martin Romanowski, vVD på Smarteq Wireless AB, berättar
att det händer saker när det gäller mobilt bredband – cirka 2,2
miljoner abonnemang för mobilt bredband såldes i Sverige 2012,
och ungefär en halv miljon nya enheter säljs årligen. Problemet
är, enligt Martin Romanowski, att en inte oansenlig andel av de
kunder som köper en 4G-dongel med abonnemang kommer
tillbaka till butiken på grund av att de inte får 4G hemma. I många
fall resulterar detta i en diskussion i butiken och sedan provar
man med att byta till en annan operatör – vilket kanske fungerar
bättre, kanske inte...
Lösningen är att köpa en antenn, eftersom alla 4G-modem på
marknaden har antenningång – och eftersom man då får 4Gmottagning, menar Martin Romanowski.
– Det har vridit politiskt, från att man har klagat på operatörerna till att man istället rekommenderar antenn. Man skulle kunna
säga att man numer klagar på hårdvaran istället för på operatörerna. Ett område anses ha täckning när ungefär 90 procent av
arean är täckt, och på resterande område kan man få täckning
med hjälp av antenn – och man kan överallt förbättra sin mottagning med hjälp av antenn, säger Martin Romanowski.
2013 sålde Smarteq Wireless AB cirka 7 000 antenner, och de
räknar med att dubbla den siffran i år
– Detta är ett starkt växande produktområde, och vi förutser att
det kommer öka till cirka 200-300 miljoner kronor i omsättning i
Norden de närmsta åren, avslutar Martin Romanowski. n

arin Ahl är ordförande för branschorganisationen
FTTH, Fibre to the Home, och hon berättar att medvetenheten om fiber börjar komma – konsumenter
är villiga att betala för en kvalitativ uppkoppling. En bra uppkoppling åt båda håll, samt låg latency (responstid), är viktigt idag, och
utbudet av kapacitetskrävande tjänster växer kraftigt.
Karin Ahl förklarar att ADSL och kabelnät - ”koppar och koax” är ”upp till” tjänster, där man under optimala förhållanden kan nå
goda hastigheter – medan fiber i princip är obegränsat, och det är
hårdvaran i ändarna som sätter gränserna (hårdvara kan dessutom enkelt uppdateras för att öka kapaciteten i fibernäten).
The FTTH Council Europe är en branschorganisation (160 medlemmar) med uppdrag att verka för tillgängligheten av fiberbaserade ultrahöghastighetsnätverk till konsumenter och företag.
En av de viktigaste frågorna för Sverige är hur vi ska hantera utmaningarna att förverkliga regeringens mål om att 90 procent av
hushållen i Sverige ska ha tillgång till 100Mbps bredband år 2020.
Enligt PTS rapport i juni 2013 finns 3,1 miljoner abonnemang
för fast bredband i Sverige (+1,6% mot 2012) och 840 000 av dem
har en hastighet på 100Mbps eller högre (+37%). Av dessa 3,1
miljoner fasta bredbandsuppkopplingar utgör fiber 1,1 miljoner
(+16%), xDSL 1,38 miljoner (-6%) och kabel-TV 580 000 (-2%).
Sedan 2008 är det fiber som står för ökningen vad gäller abonnemang för fast bredband i Sverige.
– I Sverige har vi en marknadsdriven utbyggnad, medan många
länder har en monopoliserad marknad när det gäller fiber.
Lägenheterna är i det närmaste en täckt marknad, och nu är det
villorna kvar. I Sverige kostar det mellan 10 000-25 000 kronor
i anslutningsavgift och sedan är tjänstekostnaderna låga. I till
exempel Belgien är det sex till sju gånger högre månadsavgift mot
i Sverige, men anslutningsavgiften är lägre, säger Karin Ahl. n
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TV

Niclas Janson, TV4, var en av talarna på Teracoms TV-Puls den 23 januari, och han pratade bland annat om fjolårets stora snackis – Second Screen.

TV-Puls

Den 23 januari anordnade Teracom seminariet
TV-Puls på nyöppnade Tolv Stockholm, Tele2
Arena.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

U

nder TV-Puls var det premiär för Teracoms och
Boxers testsändningar av Ultra HD/4K via marknätet. Sändningen i DVB-T2 i HEVC-format demonstrerades i samarbete med Broadcom (en mottagare kallad
BCM97252C) och Samsung (55” och 65” Ultra HD TV).
– I takt med att tittarnas TV-skärmar blir större efterfrågas
högre upplösning allt mer. När marknaden och tekniken är mogen
är Ultra HD ett naturligt utvecklingssteg för oss, och det är därför
väldigt spännande att redan nu testa tekniken på riktigt säger
Andrea Gisle Joosen, VD Boxer Sverige. (Andrea Gisle Joosen har
varit VD på Boxer sedan 2011, men lämnar nu bolaget. Hon arbetar februari månad ut och kommer därefter att finnas tillgänglig
under en tid, meddelar Åsa Ragnar, kommunikationsdirektör på
Teracom Group.
– Det händer mycket inom vår bransch nu och mediekonsumtionen förändras dramatisk. Andrea har under sina år bidragit
starkt till att utveckla Boxer till att bli ett mer kundorienterat
företag men nu är det dags för en ny typ av ledare att ta vid.
Vilket alla inblandade parter är överens om, säger Åsa Ragnar till
elektronikbranschen.se.
Teracom Groups CFP och vice VD Gunilla Berg går in som tf VD
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för Boxer under en övergångsperiod.)
– Marksänd TV har funnits i cirka 60 år. Genom att testa och
anamma ny teknik vill vi visa att marknätet kommer vara lika relevant om ytterligare 60 år. Att testa Ultra HD-utsändningar är ett
sätt att lära oss mer om tekniken och säkerställa förutsättningarna
för den dag tekniken slår igenom på allvar säger Stephan Guiance,
VD Teracom Sverige.
Ultra HD-utsändningarna sker från Nackamasten på en tillfällig
testfrekvens, och sändningstillståndet sträcker sig fram till mars.
På frågan när 4K Ultra HD kommer i marknätet på riktigt svarar
Teracom följande:
Vi ser att trenden mot allt större och bättre TV-skärmar fortsätter, vilket också ställer högre krav på bättre kvalitet i TV-utsändningarna. Ultra HD är utrymmeskrävande och är fortfarande en
teknik i sin linda. Det är tekniskt möjligt att sända Ultra HD i marknätet redan idag, men det är upp till branschen och Myndigheten
för Radio och TV att avgöra när tiden är mogen för permanenta
Ultra HD-sändningar.

Talare

Efter det att Magnus Rosenberg, Marknad och försäljningsdirektör Teracom presenterat dagens moderator Erik Haag talade
Jakob Bjur, Medieforskare på Göteborgs universitet om TV-publikens transformering.
Jakob Bjur berättade att webb-TV ökat med 41 procent 2013,
och med hjälp av Duplo-block (stora Lego-klossar) i olika färger
demonstrerade han hur TV utvecklats från starten när en kanal
innehöll allt möjligt (alltså många olikfärgade block som står för
nyheter, sport, film etcetera) fram till idag när det finns många
kanaler som är helt enfärgade. Och han menade att det sociala
tittandet minskar i hemmen i takt med att vanor individualiseras.
Mark Popkiewicz, CEO MirriAD, var näste man på scen och han

TV

Under TV-Puls var det premiär för Ultra HD/4K via marknätet. Man kunde se det på Samsungs TV i bakgrunden – inte på den äldre TV:n i förgrunden.

talade om ”native ads” som innebär annonser på nätet och på TV
som inte avbryter tittaren – det handlar alltså inte om ett annonsklipp man måste titta på innan man kan se det man klickat på på
nätet, utan istället en form av annonsering som innebär att man
utnyttjar delar av bilden som annonsplats. Man kan till exempel
fylla fönsterrutor med reklam, eller byta ut en bil mot en annan
bil i en redan inspelad TV-serie eller liknande.
Niclas Janson, Innehållschef på TV4:s Digitala Medier, tog vid
och han pratade bland annat om Second Screen, som var förra
årets stora grej på TV-Puls – och han frågade varför vi pratar om
det i år igen.
– Second Screen är inte färdigt på långa vägar utan det är en
pågående process, som vi säkert kommer prata om länge, sade
Niclas Janson.
Niclas berättade också att TV4:s ”Hockey-VM app” hade
100 000 nedladdningar, men att det inte alls är säkert att det
bästa är att göra allt på en egen plattform – och som exempel
nämnde han att Solsidan har 660 000 följare på Facebook, och då
kanske det är smartare att göra något där...

Upptäcksresande

Erik Haag - iklädd ett par hundra år gamla kläder - presenterade sedan näste talare som en upptäcksresande; KLas Elm, VD
ElektronikBranschen, som rapporterade om sina intryck från den
stora konsumentelektronikmässan CES (Consumer Electronics
Show) i Las Vegas.
Erik Haag frågade vad det tuffaste Klas upplevde på CES var, och
Klas svarade ”Vince Neil”.
– Ah... sångaren i Mötley Crüe. Jag som trodde det var en böjd
TV, sade Erik Haag.
Klas Elm berättade att det i mångt och mycket var 4K/Ultra HD
som var i fokus på CES, och om det ifjol kändes som ett ”hönan

och ägget” scenario var det i år tydligt att content börjar komma,
och man kan också skapa eget 4K-innehåll. I Las Vegas känner de
nog inte till Teracoms testsändningar, utan snacket där handlar
mycket om Netflix och deras kommande sändningar av House of
Cards i 4K/Ultra HD – via nätet.
Klas Elms privata trendspaning indikerade att det är Ultra HD
som är i fokus nu, och OLED kommer om några år.
Lars Backlund, Secretary General Broadcast Networks Europe,
pratade sedan om 700MHz-bandets framtid (Erik Haag undrade
om vi skulle komma att somna under presentationen) med fokus
på interferens mellan mobilt bredband och terrest TV-sändning.
En intressant sak som Lars Backlund nämnde var att det kostar
ungefär 60kr att sända två filmer via bredband medan det kostar
två kronor att sända TV via marknätet till ett hushåll i en månad...
Jonathan Thompson, CEO Digital UK, sade att han för 20 år
sedan förutspådde det terresta nätets undergång, på grund av
konkurrensen från satellit, kabel, Internet och mobiler – men
marksänd TV står starkt än idag. Han berättade att elva av 25
miljoner hem i UK har Digital UK ”Free to Air” vilket innebär fyra
HD-kanaler plus många SD-kanaler. Och han sade att i mobilnäten i UK är 95 procent av användandet data medan fem procent
är röst –tittar man på värdet står dock röst för två tredjedelar,
medan data är en tredjedel.
Christopher Knudsen, CTO RiksTV, sade att penetrationen av
DTT i Norge är relativt låg, och att RiksTV var först med ett pris
för fyra TV-apparater, samt att de andra aktörerna följde efter.
Christopher berättade vidare att utrullningen av fiber/bredband i
Norge äter av DTT/kabel/satellit, men att fiber i verje hem inte är
ekonomiskt försvarbart varför DTT är viktigt. När det gäller Ultra
HD/4K sade han att 4K med en bitrate på 20Mbps skulle innebära
tre 4K-kanaler i Norge, vilket inte skulle bli ett attraktivt erbjudande... n
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Jan Helin, Aftonbladet, förklarade att Aftonbladet TV är Nyhets TV, och sade att alla kvällstidningar egentligen vill vara TV...

Spelplanen

Den 6 februari anordnades Spelplanen för
elfte gången – en heldag om framtiden för TV,
på hotel Rival i Stockholm.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

A

nders Appelqvist, Branschkansliet (som tillsammans
med Per Appelquist AB och Rapidus arrangerar Spelplanen), presenterade Jan Wifstrand, som efter att
ha varit moderator i fem år lämnade den stafettpinnen vidare till
årets moderator Katarina Hultling.
Dagens första talare var Per Appelqvist, som talade om att det
idag inte är någon utrymmesbrist i näten, samt att man inte kan
låsa in kunden, som då lätt smiter iväg till nätet och kollar. ”Content is King” gäller i allra högsta grad, och Per menade att det förr
var som så att kanalerna hade mycket eget och exklusivt content,
men en trend är att rättigheterna flyttas allt högre upp i kedjan
och till slut har produktionsbolaget dem.
– Vi brukar skylla på juridiken när TV sätter stopp för nya, tekniska lösningar. Egentligen handlar det om att alla intressenter vill
ha sin del av kakan, sade Per Appelqvist.
Traditionella terrest/satellit/kabel är fortsatt starka och IP kompletterar. 3D är det väl ingen som tror på längre, nu är det 4K.
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– Det är stora förändringar på gång i till exempel Afrika, där
medelklassen växer till sig och blir mediakonsumenter. Vi riskerar
att bli en marginalmarknad som får ta del av det som utvecklas
för framtida, stora, marknader, avslutade Per Appelqvist.

Mätningar & frågor

Marie Nilsson, Mediavision, berättade att det är 15-20 procent
lägre TV-tittande idag jämfört med toppåret 2009, men OTT (Over
The Top – olika former av tilläggstjänster som exempelvis video
via Internet) ökar och och har idag en räckvidd på cirka en tredjedel av alla hushåll.
De unga är vägvisare och OTT-räckvidden bland de mellan
15-24 år är 54 procent, medan det är tvärtom för traditionell TV,
sade Marie Nilsson, och konstaterade att många kommer öka sin
OTT-konsumtion och minska sitt traditionella tittande.
Vi är på väg mot ett nytt läge, med större konsumtion totalt av
rörlig bild. Vi är i en tidig fas i en ny marknad, och alla älskar TV,
på olika sätt. De stora frågorna 2014 är de globala konkurrenterna
(till exempel Netflix) som har en stor marknad, lågt pris och hög
kvalitet plus teknik och funktionalitet, samt det faktum att nya
konsumenter själva tar makten över innehållet. Men utgångsläget
är utmärkt eftersom vi har en stark annons- och betalmarknad,
stor lokal efterfrågan (som de globala inte kan erbjuda) samt
starka aktörer som satsar, sammanfattade Marie Nilsson.

Big Data

Arild Kristensen, IBM, berättade om Big Data, och nämnde som
exempel det faktum att alla mobilbilder som tagits de senaste två

TV

åren i världen har genererat mer data än vad som genererats från
tidernas begynnelse fram till 2011!
– Målet för alla som jobbar med kunder är att ha en kontinuerlig dialog, att samla information, bearbeta den och sedan
finjustera sina erbjudanden för att kunna erbjuda personalisering.
Förr i tiden baserades åtgärder på historik, men nu skönjer man
trender i en snabbföränderlig miljö med hjälp av Big Data, sade
Arild Kristensen.
Mycket data finns idag i sina egna ”bubblor” och vad vi kommer
se framöver är att data från flera (alla?) bubblor kommer nyttjas
för att man skall kunna få en betydligt bättre överblick.

Film i förändring

Stefan Lampinen, Warner Bros., sade att musik- och spelbranscherna har genomgått stora förändringar (och nämnde som
två framgångsrika och svenska exempel Spotify och Minecraft)
och nu är filmbranschen där också, men filmbranschen har inte
mycket gemensamt med de andra branscherna.
– Hur skall vi förändra film och TV? Varför är iTunes det enda
stället man kan köpa digitalt? Folk går till Swefilmer och vet inte
att de inte betalar för sig. En stor tidning (med tre bokstäver i
namnet) hade till och med en artikel som i princip förklarade hur
man gör för att titta via piratstreamingsajter som Swefilmer? Man
behöver inte cykla mot rött bara för att man kan. Man behöver
inte stjäla content bara för att man kan, sade Stefan Lampinen.
Lampinen menade att vi måste få en struktur på det digitala
landskapet. Kunderna är inte jättesugna på att vänta vid röd
gubbe, varför det är viktigt med tidiga digitala releaser. Konsumenterna vill ha content nu, men måste också acceptera de olika
fönster som finns.
Katarina Hultling frågade Stefan Lampinen om vi har dålig moral i Sverige, och Stefan svarade att ”vi är dåliga på att vilja betala
för TV och film.”
(Undertecknad är dock övertygad om att det inte är något
större fel på betalningsviljan hos många svenskar, men i många
fall är det som saknas fungerande tjänster med innehåll som
efterfrågas. Om det exempelvis sänds en nischad TV-serie i USA så
kan det vara som så att valet för den intresserade konsumenten
är att antingen vänta ungefär ett år tills det att TV-serien kommer
på DVD eller sänds på någon TV-kanal i Sverige (inte sällan kring
midnatt en kväll mitt i veckan) eller söka upp TV-serien på nätet
och ladda ner den illegalt. Om det hade funnits ett sätt att betala
för sig är undertecknads gissning att en stor del av de som idag illegalt laddar ner content hade valt att betala – men att vänta i ett
år eller mer för att se det man vill se är inte något som accepteras
av de ”nya konsumenterna” idag.)

Rättigheter & övrigt

Staffan Eklöw, Com Advokatbyrå, talade om upphovsrätt och ny
lagstiftning, som tas fram hela tiden för att juridiken skall hänga
med i den snabba utvecklingen med nya affärsmodeller i den digitala världen – och juridiken släpar efter en smula, men kommer.
Som ett exempel nämnde Staffan Eklöw att man kan köpa en
DVD-film och sedan ge bort eller sälja den till en kompis, men kan
man göra likadant med en nedladdad, köpt, film?
Under dagen fick man också lära sig att Ericsson är världens
största IPTV-leverantör, med 13 miljoner hushåll, vilket enligt Ove
Anebygd, Ericsson, innebär 25 procent av världsmarknaden. Ove
Anebygd berättade också att Ericsson kommer lansera LTE Broadcast, som kommer förändra användningen i mobilnäten.

Marie Nilsson, Mediavision, sade att alla älskar TV, på olika sätt...

Stefan Lampinen, Warner Bros., sade att kunder inte vill vänta vid röd gubbe...

– Vi tror att 2020 är fördelningen mellan linjärt tittande och On
Demand 50/50. Idag är det ungefär 85 procent linjärt och 15 procent On Demand, och en förflyttning på 3-4 procent per år (USA
och UK). Den som känner konsumenten bäst vinner, avslutade
Ove Anebygd.
Malte Andreasson, United Screens, frågade publiken vad man
gjorde på 1940-talet för att försvara radions position när TV kom.
Man lanserade TV-versioner av populära radioprogram med
mera. 20 år senare hade TV ökat enormt och hälften av radioprogrammen hade dött. men vissa program hade klarat sig bra och
var stabila – som till exempel musik och nyheter. Radion hade
omdefinierats. Den hade inte tappat så mycket publik, men förlorat sin nummer ett position.
Och det är samma sak som sker nu, sade Malte Andreasson, att
TV omdefinieras – och det är inte en teknisk plattform som skall
erövras, det är ett socialt beteende.
Jan Helin, Aftonbladet, berättade att alla kvällstidningar egentligen vill vara TV...
– Om Finlandsfärjan skulle sjunka i Stockholm nu så skulle folk
kolla på Aftonbladet TV med en gång. Inte många skulle slå på
sin TV och vänta på att det snart skall visas något, sade Jan Helin,
och förklarade att de producerar 4-6 timmar TV varje dag, att de
inte är i närheten av den kvaliteten som exempelvis SVT har i sina
sändningar, men att de är snabba.
Jan Helin sade att Aftonbladet stod för 79 procent av nyhetstrafiken i mobilen i oktober 2013. Och att 5,7 miljarder av totalt sex
miljarder i annonspengar om året trillar in i linjär TV. Det kommer
ändras... n
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Klas Elm, VD ElektronikBranschen, vid LVCC (Las Vegas Convention Center) på CES2014 i Las Vegas.

CES2014 – ElektronikBranschen:

Krönika från CES i Las Vegas
Det bästa med att arbeta i Elektronikbranschen är att det är julafton två gånger om
året. Först den med tomten i december.
Sedan den med alla hårda klapparna i Las
Vegas i januari.
TEXT: KLAS ELM
FOTO: OLA LARSSON

Å

rets CES tycker jag var roligare än tidigare. Det var
mer schwung, fler spännande nyheter och positivare
stämning än förra året. Innan jag åkte dit hade jag en
fråga som gnagde i huvudet. Vad kommer de stora leverantörerna
att satsa på OLED eller Ultra HD? Och svaret blev... Curved.
Initialt kändes det som det var de svängda TV-skärmarna det
snackades mest om. Eller för att citera Magnus på Samsung: ”Curved is the new Flat!”
Att OLED-skärmar är lätta att böja det visste vi. Betydligt svårare
är det med LCD. Men nu verkar den nöten vara knäckt.

Curved

Alla visade böjda skärmar i alla möjliga format. En rolig funktion
var också TV-skärmen som är flexible. Till en början helt flat, men
med en knapptryckning på fjärrkontrollen böjer sig skärmen och
blir curved.
Vad sägs då fördelarna vara med curved, jo att det blir mer
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biokänsla i tittandet och att skärmen upplevs som större än den
är. Det blir så att säga lika långt till ytterkanterna som till mitten
av skärmen.
Och större, tja, det är ganska stora skärmar vi talar om till att
börja med. Generellt höjer man inte på ögonen för storleken
innan de är över 80 tum! Min egen ganska nyköpta 55-tummare
ser ut som en displayskärm bredvid de riktigt stora som är 90,
100, 110 tum!

Ultra HD

Men när de första intrycken lagt sig lite, inser man att det är Ultra
HD som är grejen. Det är UHD överallt. Alla snackar UHD, eller 4K
som en del säger.
Visst visas mycket OLED upp också, men min personliga känsla
är att branschen tänker: ”Nu tar vi UHD först och så går vi brett ut
med OLED efter det.” Men det är ju bara vad jag gissar.
Förra året var det en hel del diskussioner av typen hönan och
ägget. ”Varför köpa en TV när det inte finns något innehåll – eller varför göra innehåll när det inte finns några som kan titta på
det?” Det känns som branschen kommit förbi detta nu.
I USA startas tjänster som har ett hyfsat stort utbud av filmer i
4K. Tyvärr släpps den tjänsten inte i Europa av rättighetsskäl. Och
i USA talar man om att det blir internet som blir bärare av UHDtjänster. Det har säkert både Teracom och satellitbolagen här en
del att säga om, men så gick snacket i Vegas. Youtube och inte
minst Netflix väntas bli lokomotiv till UHD-tåget.
Netflix går igång med sin UHD-tjänst redan i vår. Och esset i
leken - ursäkta ordvitsen - blir House of Cards, vars hela andra
säsong kommer att sändas i 4K.

CES

Vince Neil, Sångare Mötley Crüe, och Klas Elm, Sångare Ol’ Elmer Allstars, i Zound Industries monter på CES2014 i Las Vegas.

Material

Men det är inte bara utsänt material som ska visas i Ultra HD. Jag
tror samtliga leverantörer av actionkameror presenterade UHDvarianter. Förra året uppgavs kameror som kan filma i 4K kosta
flera hundra tusen kronor, men nu är det betydligt mer konsumentvänliga priser.
TV-apparaterna bestyckas nu också med supersnabba quadcore-processorer och 8GB internminnen för att kunna skala upp
2K-material till 4K (eller HD till Ultra HD om man så vill). Det är
ganska många pixlar som ska uppdateras i realtid.
Och även de typiska kameratillverkarna vädrar morgonluft. Vem
skulle vilja ha en systemkamera som filmar i 2K när skärmen man
kan visa det på hemma kan ha en upplösning i UltraHD?
Stora systemkameror och små systemkameror. Och även vassa
kompakta kameror med massor av finesser. Kamerasidan levererar riktigt spännande produkter i år.

Operativsystem

Vidare när det gäller TV är det nu operativsystemets tur att
komma i fokus. Leverantörerna kommer med nya operativsystem
som ska vara mycket snabbare än föregångarna. Och jag tror att
de gör helt rätt i det.
Konsumenterna kommer inte att acceptera att det tar lång
tid att bläddra, byta menyer och snabbt casha upp alla bilder
som numer utgör en stor del av att ”titta på TV”. Vi har vant oss
med snabbheten med mobiler, surfplattor och datorer, så vem
orkar sitta och vänta på en TV som beter sig som en dator med
Windows 95.
Utsänt material, eget material, uppskalning, den obevekliga
utvecklingen av försäljning av allt större TV-skärmar och det
konstanta avståndet mellan soffan och TV:n – det är mycket som
talar för Ultra HD!

OLED

OLED då? Jo, massor av OLED också. Otroligt fina skärmar som ger

ett jobbigt ha-begär! Och priserna är också på väg ner. Detta till
trots kommer de här resorna till CES att tära hårt på min hushållsekonomi.
En annan tydlig trend är kombinationen av nätverk och sensorer. Med billiga sensorer och all möjlig ihopkoppling genereras
mängder av spännande funktioner, applikationer och smarta
lösningar.
Från intelligens i bilar som hjälper en att fickparkera eller att
inte köra in i bilen framför, till möjligheten att enkelt eller automatiskt styra hemmet – belysning, klimat, värme, kyla. Eller ha
koll på om gammelmor tagit sin medicin – eller om bebin sover,
skriker eller är för varm.

Trådlöst

Trådlöst är fullständigt dominerande. Otaliga exempel på lösningar och produkter för trådlöst ljud. Trådlösa hemmabiosystem,
eller som allmänt vardagsrumsljud, eller bärbara enheter som tas
med runt i huset eller ut i trädgården.
Själva musiken streamas så klart och flera exempel gavs om
att samma telefon/surfplatta kan styra olika högtalare med olika
musik.
Och nu är högtalarna inte längre bara svarta och fyrkantiga,
utan nu är det snygga designade pjäser som snarare ska stå mitt
på golvet än att gömmas bakom soffan.

Roligast

Men på frågan vad som var roligast på CES i år är svaret självklart:
Att få träffa och ta en egopic med Vince Neil! Sångaren i Mötley
Crüe var gäst hos Zound Industries.
Jag kan väl inte säga att det är en idol (med tanke på det liv
han levt) utan snarare hyser jag stor förundran för hur karln
fortfarande kan vara i livet. Eftersom jag själv sjunger i band som
uteslutande lirar hårdrock från 80-talet, inte minst några av Vince
låtar, var det en höjdpunkt att få skaka hand framför kamerorna.
Resultatet syns på bilden. n
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Steve Koenig, Director of Industry Analysis CEA – Consumer Electronics Association, talade under rubriken ”State of the Global CE Industry” om det kommande året.

CES2014 – Consumer Electronics Association:

4K & wearables
En tydlig trend på CES i år var 4K/Ultra HD
och en annan var ”wearable tech” i en mängd
olika utföranden. Det är dock även i år den
dynamiska duon - smartphones & surfplattor som kommer stå för försäljningen, 43 procent
av försäljningen närmare bestämt. En annan
stor nyhet på CES var att Nordamerika inte
längre är den största marknaden för konsumentelektronik i världen – ”Emerging Asia” har
gått förbi.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

K

lockan två på eftermiddagen söndagen den 5 januari startade Shawn DuBravac, Chief Economist and
Sr. Director of Research CEA – Consumer Electronics
Association, årets CES när han talade om elektronikbranschens
tillstånd och trender, under rubriken ”State of the Consumer Tech
Industry and 2014 CES Trends to Watch”. DuBravac menade att vi
är inne i den tredje industriella revolutionen nu, och det handlar i mångt och mycket om ”Mass Customization” – att man till
exempel designar sina egna skor eller nyttjar bilder man själv tagit
i olika produkter.
Shawn DuBravac poängterade att det är två typer av teknologi
som visas upp på CES – det kommersiellt gångbara och det tekniskt genomförbara. En trend i år är 4K/Ultra HD, alltså TV med
fyra gånger så hög upplösning som dagens Full HD TV, och de
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syntes i var och varenda monter på mässan – vilket inte är så konstigt eftersom det rör sig om en utveckling av TV-apparaten som
sådan, och det är såklart endast en tidsfråga innan i princip alla
TV är 4K/Ultra HD (precis som i princip alla TV idag är Full HD).
Och TV-apparaterna fortsätter att växa i storlek. 1997 var snittstorleken på en TV i USA 22 tum. Idag är det 46 tum, sade Shawn
DuBravac, och undrade om det går att hitta en 22-tums TV i en
butik idag...
En annan trend på årets CES som Shawn pekade på var ”wearable tech”, och han gissade att det visades upp ungefär 100
produkter i den kategorin på mässan.
En anledning till att wearables nu är på gång på allvar är det
faktum att sensorer sjunkit kraftigt i pris. När iPhone och Nintendo Wii (två exempel på tidiga och populära produkter med
sensorer) lanserades kostade en sensor ungefär 50 kr, och idag
kostar en sensor mindre än fyra kronor.
Interaktionen mellan hårdvara och tjänster är idag större än
någonsin, och när det gäller just wearables av den typ som samlar
in en mängd användardata på olika sätt kan man undra hur det är
med datasekretessen och privatlivet.
– Förr fanns inget privatliv, när alla bodde i små byar och alla
visste allt om alla. Sedan flyttade vi till städer och alla blev anonyma. Nu innebär användandet av diverse tjänster i kombination
med wearables att vi återigen förlorar vårt privatliv – men det är
ett medvetet val, sade Shawn DuBravac.

Marknaden

Steve Koenig, Director of Industry Analysis CEA – Consumer
Electronics Association, tog över mikrofonen efter en timme

CES

Klas Elm, VD ElektronikBranschen, träffade Shawn DuBravac, Chief Economist and Sr. Director of Research CEA, på CES Unveiled två dagar innan själva mässan öppnade.

och talade under rubriken ”State of the Global CE Industry” om
försäljning och prognoser.
Den globala marknaden för konsumentelektronik peakade
2013 och den totala omsättningen ökade med tre procent jämfört
med föregående år – prognosen för 2014 är en nedgång med en
procent. Steve Koenig berättade att smartphones och surfplattor
är de två stora produkterna och fokus ligger i år mycket på att ta
fram produkter inom dessa kategorier i lägre prisklasser, för att de
skall passa fler marknader.
Om man delar upp världen i två delar, den mogna och den
utvecklande, var det utvecklingsmarknaden som ökade med
nio procent 2013 medan den mogna marknaden backade två
procent, och prognosen för 2014 är att utvecklingsmarknaden
kommer öka med fyra procent medan den mogna marknaden
kommer backa med fyra procent.
Om man jämför omsättningen i dessa två marknader är 2014
det år då utvecklingsmarknaden kommer komma ifatt den mogna
marknaden, då man förutspår att fördelningen blir 50/50. 2013
stod den mogna marknaden för 52 procent, 2012 för 55 procent,
2011 för 57 procent och 2010 för 60 procent.
2013 var också det år som Nordamerika petades ner från positionen som världens största marknad för konsumentelektronik, av
”Emerging Asia” som nu är störst.
– I USA finns nio städer med fler än en miljon invånare. I Kina
finns 160 städer med fler än en miljon invånare. Där är anledningen, sade Steve Koenig, och förklarade att USA inte kommer gå om
igen, utan Emerging Asia kommer fortsätta att dra ifrån.
När det gäller den dynamiska duon kommer surfplattor med
skärmstorlekar under nio tum 2014 stå för två tredjedelar av
försäljningen i USA (där 45 procent av hushållen har surfplatta
medan 65 procent av hushållen har smartphone) och den globala
försäljningen av surfplattor var 133 miljoner 2012, 242 miljoner
2013 och prognosen för 2014 är 340 miljoner.
Det globala snittpriset för smartphones var 414 dollar 2010,
345 dollar 2013 och prognosen är att snittpriset i år blir 297 dol-

lar. När det gäller försäljningen ökade smartphones globalt från
685 miljoner sålda 2012 till 1 007 miljoner 2013 - alltså över en
miljard - och prognosen för 2014 är 1,24 miljarder.
Två produkter - smartphones och surfplattor - står för 43
procent av försäljningsvärdet inom konsumentelektronik globalt.
Och om man lägger till fem produkter till (LCD TV, digitalkameror,
bärbara datorer, stationära datorer och mobiltelefoner – alltså
mobiler som inte är smartphones) har man sju produkter som
står för nästan 80 procent av omsättningen inom hela segmentet
konsumentelektronik.
Prognosen för TV-apparater är att det 2014 kommer säljas 8,7
miljoner 4K/Ultra HD TV apparater i år, och knappt en halv miljon
OLED TV globalt, berättade Steve Koenig. n

I samband med CES2014 anordnades för första gången en dansk/norsk/svensk
branschmiddag, som lockade drygt 60 deltagare till den italienska restaurangen
Maggiano’s – strategiskt väl placerad för de journalister som gick direkt från
Showstoppers evenemang på Wynn till restaurangen. I många år har branschorganisationerna i de tre länderna anordnat sina egna press/branschmiddagar
i samband med IFA i Berlin, men i år beslöt den danska branschorganisationen
BFE, norska Elektronikkbransjen och svenska ElektronikBranschen att anordna
en gemensam branschmiddag i Las Vegas på tisdagen, alltså mässans första
dag – och det är mycket sannolikt att branschmiddagen kommer upprepas
nästa år, på tisdagen på Maggiano’s.
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CES2014 – Samsung:

Curved is the new Flat!
Ultra HD eller OLED? Curved! Samsung lanserar i år en rad nya TV, såväl platta som böjda,
och när det gäller företagets framgångsrika
flaggskeppsmodell i 8-serien så är den i år
curved, vilket kan ses som ett statement...
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

F

ör att par år sedan flyttade CEA presskonferenserna
dagen innan CES slår upp sina portar från hotellet The
Venetian till Mandalay Bay, som har större lokaler, men
när det största företaget på mässan anordnade sin presskonferens klockan två på måndagen den 6 januari blev Klas Elm och undertecknad tillsagda att presskonferensen är fullbokad, när vi en
halvtimme innan utsatt tid skulle ställa oss i kön – så vi fick istället
bevittna presskonferensen via en projektor och en PA-anläggning
en våning ovanför själva presskonferensen.
Det fungerade alldeles utmärkt, och vi kunde se och höra
Tim Baxter, President Samsung America, berätta att uppkopplade produkter för samman världen och att förändringen inom
konsumentelektronikbranschen kommer accelerera allt snabbare framöver. En sak som förvånade en smula var att nästan tio
procent av de bärbara datorerna som säljs i USA är Chromebooks,
alltså laptops med Android som operativsystem.

Det smarta hemmet

Tim Baxter berättade om det smarta hemmet, som i och med
introduktionen av wearables nu verkar bli verklighet i och med
att det utvecklas tjänster som innebär att man till exempel kan
säga till sin smarta klocka (eller sitt smarta armband) ”Going out”
varpå luftkonditioneringen och lyset i hemmet slås av etcetera.
Ultra HD kommer driva nästa generations TV, förklarade Baxter,
som sade att det är stor skillnad på olika Ultra HD TV (och det är
såklart helt korrekt eftersom upplösningen endast är en del av det
helhetsintryck tittaren får av en TV-bild) och som fortsatte med
att berätta att Samsung lett TV-utvecklingen i åtta år nu.
Två miljoner Ultra HD TV såldes i världen 2013 och prognosen

Klas Söderström, Samsung, vid företagets multirumshögtalare.
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för i år är 12 miljoner, för att 2017 nå 60 miljoner, sade Baxter.

Curved

Samsungs utbud av TV 2014 innefattar ett mycket brett sortiment
med bland annat Ultra HD TV i storlekarna 50-75 tum med platt
panel och i storlekarna 55-78 tum med böjd panel – curved.
Man varför skall man egentligen ha en böjd TV?
– Med en böjd panel får man en större upplevelse och en korrektare bild. Tänk dig en bil som kör längs en mur, och du står en
bit ifrån muren och tittar. Du kommer uppleva det som om bilen
kör sakta när den är till vänster om dig, för att sedan köra fort när
den är framför dig, och sedan sakta ner när den är till höger om
dig. Om muren är böjd så att den formar en cirkel där du står i
mitten kommer du däremot att uppleva att bilen kör lika fort hela
tiden, förklarar Magnus Nilsson på Samsung.
Det handlar alltså om att ha samma avstånd till alla pixlar i
bilden, vilket givetvis blir viktigare ju större bilden är. 4,2 meter
från en böjd TV är det lika långt till varje pixel - radien är alltså 4,2
meter.
Magnus Nilsson berättar att Samsung säljer alla OLED de bygger, men att det är för tidigt för att fokusera försäljningsinsatserna
på OLED än så länge, utan det är helt klart Ultra HD som gäller.
2014 är det som så att 7-serien innebär platta TV medan 8-serien
innebär böjda paneler, och heter TV:n 7000 är det en Full HD TV
medan en 7500 är en Ultra HD TV (samma sak gäller 8-serien, och
8000 är alltså en Full HD TV medan 8500 är en Ultra HD TV).
Samsung visade på CES också upp riktigt stora TV, som till exempel 85” och 110” platta TV samt en 105” böjd TV med formatet
21:9. 110-tummaren kommer lanseras i april, men huruvida den
böjda 105-tummaren kommer gå att köpa är än så länge oklart.
Samsungs UHD TV kan uppgraderas med Evolution Kit som
2014 består av en ny OneConnect box där alla TV-anslutningar
finns samlade. 2014 års Evolution Kit ger också fjolårets UHDmodeller tillgång till nya viktiga UHD-funktioner, anger Samsung.

Pro

Samsung lanserade på CES2014 en ny serie surfplattor kallade
Pro, och de finns i storlekarna 8,4”, 10,1” och 12,2” – alla har

Erik Borgvall, Samsung, visar upp Galaxy Note Pro.

CES

Magnus Nilsson, Samsung, i företagets monter på CES, vid en vägg full med böjda Ultra HD i storleken 105 tum och med formatet 21:9.

upplösningen 2 560 x 1 600 pixlar samt specifikationer i toppklass.
Som exempel kan nämnas att 8,4” Galaxy Tab Pro har en 2,3GHz
Quad Core processor, är 7,2mm tunn och väger 331g.
– Tanken med Pro-serien är att man inte bara skall konsumera
utan även producera med en surfplatta. Man behöver inte längre
plocka upp sin laptop för att arbeta, förklarar Erik Borgvall på
Samsung.

visade upp den nya kompakta systemkameran NX30 (med WiFi, NFC och 3,5mm mikrofoningång, samt marknadens första
inbyggda vinklingsbara sökare i kombination med vridbar Super
AMOLED-display) samt två nya zoomobjektiv – 16-50mm F2.0-2.8
samt 16-50mm F3.5-5.6, där det första är marknadens ljusstarkaste 3x zoom (som väger 622g och är 96mm långt) och det andra
är ett kompakt objektiv (som väger 111g och är 31mm långt). n

Multirum

Klas Söderström, Samsung, visade företagets trådlösa multirumslösningar för ljud, som det var stort fokus på under CES2014. M7
och M5 är namnet på två trådlösa högtalare som man tillsammans med en hub som kopplas till routern kan använda för att på
ett enkelt sätt fylla sitt hem med musik.
De flexibla högtalarna styrs enkelt individuellt eller tillsammans
via en smarttelefon, vilket gör att de kan användas oberoende
eller beroende av varandra. Soundbars (i form av HW-H750, som
likt fjolårets modell utrustats med inbyggd hybrid-rörförstärkare,
för ett varmt och naturtroget bioljud) och hemmabiosystem (nya
flaggskeppet HT-H7750WM, även den med hybrid-rörförstärkare)
ingår också i den nya multirumslösningen som Samsung presenterade på CES.

Fotofokus

– Allt fotofokus är nu på NX, berättade Gunnar Wahlbeck, som

Gunnar Wahlbeck, Samsung, med NX30 och ljusstarkt samt kompakt objektiv.
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Erik Åhsgren, LG, berättade att LG i år lanserar OLED TV med Ultra HD upplösning i storlekarna 55, 65 och 77 tum.

CES2014 – LG:

OLED & Ultra HD
LG presenterar under 2014 ett bredare utbud av såväl OLED som Ultra HD TV – och i höst lanserar de Ultra HD OLED TV på den svenska marknaden.

L
Susanne Persson, LG, med G Flex – som man kan läsa mer om på sid 36-37.
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G var först ut på marknaden såväl globalt som i Sverige
med både Ultra HD och OLED-TV. I år breddar de sitt
utbud av både OLED och Ultra HD TV, och i höst lanserar de modellerna 77EC980V, 65EC970V och 55EC970V – som
kombinerar de två nya teknikerna i en och samma TV.
– Med toppmodellerna LG EC980V och EC970V visar vi vad som
är tekniskt möjligt i det absoluta premiumsegmentet inom TV
idag. Vi är oerhört stolta över att ligga i utvecklingens framkant
på TV-marknaden, vilket vårt utbud av både OLED- och Ultra
HD-modeller kommer att visa under 2014. Vi är övertygade om
att OLED och Ultra HD kommer att bli de nya standarderna för
bildkvalitet och hemmabioupplevelse inom TV-området, säger
Erik Åhsgren, nordisk produktspecialist för Home Entertainment
på LG Electronics.
OLED-nyheterna från LG under 2014 kommer att inkludera fem

CES

modeller. Flaggskeppsmodellerna i OLED-serien, LG EC980V i 77
tum samt LG EC970V i 65 och 55 tum är de första modellerna som
kombinerar OLED-tekniken med Ultra HD upplösning. Bildkvaliteten i dessa TV-apparater - med sin extrema kontrast, ultrahöga
upplösning och fantastiska färgåtergivning - slår allt som gått att
åstadkomma med tidigare teknik, anger LG.
Övriga modeller i OLED-sortimentet inkluderar de två redan
lanserade modellerna 55EA980W Curved OLED, samt 55EA880W
Gallery OLED (med tavelram med dolda högtalare). Dessutom
lanseras en ny böjd OLED TV-modell, 55EA970V, med nedskalade
funktioner som möjliggör ett lägre pris på cirka 68 000 kr.
Erik Åhsgren berättar att en stor anledning till att LG nu satsar
på OLED på allvar är att man vidareutvecklat tillverkningsprocessen – tidigare var man tvungen att kassera tio gånger mer av
panelerna jämfört med idag...

Ultra HD & Smart-TV

När det gäller LED-TV kommer LG lansera ett flertal Ultra HD TV i
år, som till exempel toppmodellen LG UB970W, i storlekarna 65,
79, 84, och 98 tum. LG följer dessutom upp förra årets prisbelönta
Ultra HD-modeller med nya LG UB950W på 55 och 65 tum, och
de lanserar LG UB850W, som en folkligare variant med Ultra HDupplösning som kommer att finnas i storlekarna 49 och 55 tum
med en prislapp från cirka 22 000 kronor.
Alla LG:s Smart-TV 2014 (utom de allra enklaste entry-modellerna) är försedda med operativsystemet webOS, som skall göra
det både enklare, roligare och snabbare att utnyttja alla smarta
funktioner.
LG förvärvade operativsystemet webOS i början av 2013 (av
HP som utvecklade det för smartphones) och de menar att de
nu skapat marknadens snabbaste, bästa och mest lättnavigerade
Smart-TV-upplevelse.
– Under flera år har LG ansetts som den mest användarvänliga
Smart-TV-leverantören i och med vår unika fjärrkontroll Magic
Remote som gör det enkelt att navigera i en Smart-TV. Med årets
lansering av Smart-TV-versionen av vårt operativsystem webOS
lägger vi till ytterligare en dimension till användarvänligheten,
när vi med ett helt nytt och intuitivt gränssnitt och supersnabb
respons vid minsta klick gör TV enkelt att använda igen, säger Lorraine Bayram, nordisk Smart-TV-specialist på LG Electronics.

LG Lifeband Touch är ett exempel på wearables som presenterades på CES.

LG presenterade på CES även ett brett utbud av nya ljudprodukter

för 2014. Majoriteten av de nordiska konsumenterna har, enligt
en nordisk undersökning, sin TV stående på en bänk och flertalet
använder enbart TV:ns inbyggda ljud. Med en SoundPlate från LG
får man en högkvalitativ ljudupplevelse utan sladdar som passar
perfekt under TV:n, berättar företaget, som under 2014 expanderar utbudet av SoundPlate-modeller med två nya versioner med
trådlösa subwoofers – SoundPlate 540N och 440N.
På CES presenterade LG även sina första trådlösa högtalare
(NP8740N och NP8540N) som ansluts till det lokala nätverket via
Wi-Fi eller LAN-kabel och därefter kan styras helt individuellt.
– Vi är stolta över våra första välljudande tillskott till den här
spännande nya produktkategorin, som vi tror mycket på inför
2014, säger Erik Åhsgren.
LG lanserade på CES också armbandet LG Lifeband Touch och
en tillhörande fitness-app för iOS- och Android-baserade smartphones samt ett headset med inbyggd pulsmätare. Tillsammans
skall dessa produkter ge en komplett lösning för att hålla koll på
träningsframstegen från dag till dag.
Armbandet mäter alla rörelser så att man kan hålla koll på sin
kaloriförbrukning, och man kan också använda det för att styra
vissa funktioner på sin smartphone. n

LG:s Ultra HD TV är kompatibla med Netflix och Youtubes Ultra HD video.

I LG:s monter kunde man se hur flexibla OLED-displayer är, som denna i G Flex.

Trådlöst ljud & armband
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CES2014 – Panasonic:

Post-plasmaåldern
I Panasonics monter på CES var det stort
fokus på 4K/Ultra HD – och i ett mörkt rum
kunde man jämföra de nya Ultra HD LCD-TV
apparaterna med företagets finaste plasma TV
(som inte längre tillverkas).
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

maj lanserar Panasonic sina nya Ultra HD TV (de kommer
i storlekarna 50, 58 och 65 tum) och i ett mörkt rum i
företagets monter på CES2014 kunde man jämföra Panasonics finaste plasma-TV (som inte längre tillverkas men som av
många filmentusiaster anses vara den bästa TV-apparaten) med
2013 års Ultra HD TV och 2014 års Ultra HD TV – som båda är LCD
TV apparater (eller LED TV om man föredrar att kalla LCD TV med
lysdioder istället för lysrör som belysning så).
Undertecknad måste säga att det var en imponerande demonstration av hur mycket utvecklingen gått framåt på ett år, och den
kommande Ultra HD TV apparaten verkade vid demonstrationen i Las Vegas vara en TV med väl så bra svärta som plasma-TV
apparaten, utan att lida av ”ghosting” (alltså ojämn bakgrundsbelysning) på det vis som många LCD-TV gör (inklusive fjolårets
Ultra HD TV från Panasonic). Exakt hur bra den nya modellen är
kommer man säkerligen få läsa om under året, när den testas av
olika tidningar...
På CES visade Panasonic också upp prototyper på 85-tums Ultra
HD TV samt Curved OLED – och de hade böjt sina prototyper
både framåt och bakåt (de var alltså såväl konkava - likt de TV
som lanseras i år av ett antal aktörer - och konvexa).
I en annan del av montern kunde man se, och lyssna på, ”Home
AV Allplay” som är en multirumslösning för ljud – där man via en
box även kan ansluta äldre produkter i systemet.

4K

Det som dominerade Panasonics monter var helt klart 4K – förutom 4K/Ultra HD TV fanns Blu-rayspelare med 4K-uppskalning,
Soundbar med 4K-passthrough, 4K-surfplattor, 4K actionkameror
och en 4K kompakt systemkamera i Lumix-sortimentet som kommer lanseras inom kort.
Lumix DMC-GH4 lanseras som Panasonics tekniskt sett mest
avancerade spegellösa systemkamera hittills, och kommer börja
säljas i april. GH4 bygger vidare på GH3 (som fortfarande är den
enda kompakta systemkameran på marknaden med både mikrofoningång och hörlursuttag) och har vidareutvecklats en hel del,
för att klara av videoinspelning i 4K/Ultra HD.
GH4 har en ny 16-megapixlar Live MOS-sensor och bildprocessorn Venus Engine, kombinerat med ett snabbare och mer exakt
AF-system, vilket skall ge bättre precisionskontroll och professionella resultat i alla situationer. Det stryktåliga och greppvänliga
kamerahuset är både stänk- och dammtåligt. Tack vare 50 procent
snabbare signalavläsning (jämfört med GH3) kan en så kallad
rolling shutter effect undvikas vid användning av den elektroniska slutaren, anger Panasonic. En ny fyrkärnig processor gör att
kameran klarar av signalavläsning i de höga hastigheter som krävs
för att spela in i 4K-upplösning.
Lumix GH4 erbjuder möjligheten att kunna spela in 4K-videos i
MOV/MP4-format, vilket gör att filmare kan skapa sina verk i Ultra
HD-upplösning. Med GH4 kan man även filma i Full HD med en
bitrate på 200Mbps (ALL-Intra) eller 100Mbps (IPB). I MP4 och
MOV kan yrkesfotografer spela in ljud med hög kvalitet i LPCM
(Linear Pulse Code Modulation) eller AAC, samt välja systemfrekvenser mellan 59.94Hz (23.98Hz) / 50.00Hz / 24.00Hz.
Med VFR (Variable Frame Rate) kan man spela in videosekvenser i såväl slow motion som fast motion – som till exempel 96
bilder per sekund eller med 4x-hastighet, i Full HD.
Lumix DMC-GH4 klarar även av att leverera bilder i realtid till

Panasonic Lumix DMC-GH4 med kopplingsboxen DMW-YAGHE och en del andra tillbehör. (Foto: Panasonic).
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Peter Håkansson, Panasonic, i fotoavdelningen i företagets monter på CES2014.

en extern monitor (4:2:2/8-bit), via en valfri micro HDMI-kabel.
4:2:2/10-bit finns även tillgängligt för professionella filmare som
kräver ännu fler kontrollfunktioner. GH4 är även utrustad med
funktioner för att möta den globala standarden för synkroniserad
filmning, då det finns 1KHz Test Tone och Colour Bars (SMPTE/
EBU/ARIB Standard) samtidigt som en SMPTE-kompatibel tidskod
kan läggas till för att kunna synkronisera flera videofilmer eller
ljudkällor under redigeringsarbetet.
Contrast AF-teknologin har förbättrats genom att den har
integreras med DFD (Depth from Defocus)-teknologi, vilket gör att
det går ännu snabbare att hantera fokusinställningar, och GH4 kan
därför uppnå extremt snabb autofokus på bara cirka 0.07 sekun-

der, anger företaget. GH4 kan ta 12 fullupplösta bilder per sekund
och har en slutarhastighet på ner till 1/8000 sekund.
Live-sökaren är förbättrad (den har nu 2,3 miljoner punkters
upplösning) och kameran har både WiFi och NFC, samt uttag för
både mikrofon och hörlurar.
Som tillbehör finns en kopplingsbox kallad DMW-YAGHE, som
bland annat är försedd med dubbla XLR-ingångar med möjlighet
till fantommatning (+48V), dubbla SDI-utgångar, separat nivåreglering och nivåindikering för XLR-ingångarna.
Panasonic presenterade också objektivet Leica DG Nocticron
42,5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. (H-NS043), som bygger på Micro Four Thirds-standarden (brännvidden motsvarar 85 mm på en
35mm kamera). Objektivet har inte bara en maximal bländare på
F1.2 utan innehåller även optisk bildstabilisering (POWER O.I.S.)
tillsammans med ständig AF. n

Panasonic Lumix GH4.

Panasonic Leica 42,5mm F1.2.
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Marc Harmsen, Philips/TP Vision, demonstrerade på hotel Venetian i Las Vegas i samband med CES2014 företagets nya TV med Android som operativsystem.

CES2014 – Philips/TP Vision:

Android i TV:n
Philips lanserar i år TV (Full HD & Ultra HD)
med Android som operativsystem, för en
kraftfullare Smart-TV-upplevelse.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

arc Harmsen, VD Philips/TP Vision Sverige,
berättade på CES2014 att Philips i år lanserar
TV med operativsystemet Android, och bakom
lanseringen ligger undersökningar där företaget försökt ta reda på
hur kunderna använder sina TV.
Med start under andra kvartalet kommer 8000-serien att bli
den första Androidbaserade modellserien från Philips. Philips TV
med Android under skalet kommer att bli de kraftfullaste och
snabbaste Smart-TV-apparaterna någonsin från Philips.
Kombinationen Android och Smart-TV lämpar sig extra bra för
spel – dels har TV-apparaterna en ny Quad Core-processor för
snabbhet och datakraft, och dels finns Bluetooth vilket gör det
möjligt att spela med till exempel en spelkontroll från Logitech
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eller liknande.
– Med det breda utbudet av appar från Google Play vid sidan
av Philips molnbaserade Smart-TV-plattform så lägger vi nu en
avgörande pusselbit för att kunna erbjuda konsumenten i det
närmaste obegränsad underhållning på deras villkor, snabbt
och enkelt, säger Joakim Örnstig, nordisk marknadsdirektör på
Philips/TP Vision.

Öppet system

Android är ett öppet mobilt operativsystem, framtaget främst för
smartphones och surfplattor, som utvecklats av Android Inc., som
2005 köptes upp av Google. Närmare 50 miljarder Androidappar
har laddats ned från Google Play och över en miljard Androidenheter finns aktiverade idag.
Hösten 2013 lanserade Philips sin molnbaserade Smart TVplattform viket innebär att användaren har tillgång till lokala och
internationella kanaler samt on-demand-tjänster via ledande
innehållsleverantörer som Netflix, Youtube, Headweb, SF Anytime
med flera.
Med Androids operativsystem i TV:n kommer Philips Ambilight
TV att vara än mer sammankopplad med de smartphones och
surfplattor som körs på Android, och med Apple iOS-baserade
produkter kommer delning av multimediafiler och fjärrkontrollsfunktionerna fungera lika bra som tidigare, anger företaget. n

CES

Kazou Hirai, President & CEO Sony, berättade på företagets pressmöte under CES2014 att Sony är det enda företaget som har hela kedjan av 4K-produkter.

CES2014 – Sony:

Motion & emotion
Sony är redo för 4K ”end to end” och de presenterade på CES också wearables ”not just
for motion, but for emotion”.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

n av Sonys många nyheter på CES var en 4K-videokamera, FDR-AX100E, som är en tredjedel så stor som sin
föregångare. ”4K for 2K” som Sonys USA-chef uttryckte
det, med tanke på att priset i USA blir två tusen dollar...
Nio nya Ultra HD TV (i tre olika serier) kommer Sony lansera i år,
och bland nyheterna finns TV i ”Wedge” design (kilformade TV)
vilket innebär att de är tjockare nertill än upptill – och det innebär
att Sony får plats med större högtalarlådor i apparaterna, vilket
skall ge ett betydligt bättre ljud.

Minst hittills

Kunimasa Suzuki, chef Sony Mobile, visade upp den minsta gadget som Sony någonsin lanserat, ”Core”, som är en sensor man

kan montera till exempel i ett armband. Med Core vill Sony ta
wearables ett steg längre, i och med att man med Core inte bara
kan mäta hur man sover och går (vilket många smarta armband
gör) utan man kan också logga en hel del annat, som till exempel
vilken musik man lyssnar på, när man tar bilder med sin mobil
etcetera. ”It is not just for motion, it is for emotion”, som Suzuki
uttryckte det.
Rikard Skogberg, Sony Mobile, som visade upp Sonys nya Xperia
Z1 Compact (en mobil som är
bantad endast till storlek och
upplösning på displayen, men
i övrigt en flaggskeppsmobil
precis som Z1) förklarade att
Core är grundstenen i Sonys
Smart Wear Koncept, som
kommer lanseras i vår.
Mer om Sonys (och andra
företags) nyheter från
CES2014 i nästa nummer av
Rateko. n
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Luke Mansfield vid Clarion Hotel Post i Göteborg, som han besökte i slutet av förra året i samband med en konferens.

Samsungs innovationscentrum
För att förstå marknaden har Samsung ett antal innovationscentrum i olika världsdelar, och
deras viktigaste uppgift är att rapportera konsumentbeteenden etcetera till huvudkontoret.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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år – både helt nya produktkoncept och förbättringar av redan
existerande produkter.
– Att förstå marknaden och delge den informationen till huvudkontoret är vår viktigaste uppgift, säger Luke Mansfield.
Den senaste tiden har Samsung börjat titta mer på vitvaror, och
Luke Mansfield menar att det är viktigt att komma med meningsfulla innovationer på det området – konsumenter vill inte spara
tid, de vill skifta tid...
Luke menar att diskmaskinen är ok, men tvättmaskinen är inte
ok, eftersom man måste vara där när den är klar. Samma sak
gäller exempelvis när man kokar ris. Det finns ett 30-sekunders
fönster då riset blir perfekt – och därför är riskokaren en perfekt
produkt, eftersom riset blir perfekt även om man inte är där precis i rätt tid. Sous Vide (som kommer från franskan och betyder ”i
vakuum”) är en intressant trend, eftersom man kan få ett fönster
på en till tre timmar istället för en knapp minut. Men långt ifrån
alla känner till Sous Vide idag, förklarar Luke Mansfield.

Exempel

En av de produkter som härstammar från Samsungs innovationscentrum i London är Galaxy S4 Active, och den togs fram efter det
att Samsung konstaterat att det finns en ”mobiltelefonkyrkogård”
i varje hem – alltså behövdes en robust smartphone.
2013 års Smart-TV plattform kommer också från London, med
grundidéen att man skall få innehåll från en mängd olika ställen
samlat på ett överskådligt sätt i sin TV. Ett annat exempel är ”My
Clip” funktionen i Samsungs videokameror som innebär att man
taggar sin video när något intressant inträffar, för att underlätta
att hitta till det man i efterhand vill titta på eller visa upp.

Utveckling & trender

L

uke Mansfield är Head of Product Innovation Europe
på Samsung och stationerad i London, där Samsung
har ett innovationscentrum (vilket de även har i USA,
Kina, Indien, Singapore och inom kort också i Latinamerika) som
bland annat undersöker konsumentbeteenden och delger information till Samsungs huvudkontor.
I London är de tio personer med såväl olika nationaliteter som
bred bakgrund (arkitekt, konstdesigner, finansanalytiker, tekniker
med mera) och de är involverade i mellan sex och 14 projekt varje

Luke Mansfield menar att teknikutveckling och förändring sker i
allt snabbare takt, men samtidigt finns det delar av våra liv som
inte förändras alls. Nyckeln till att förstå trender och beteendeförändringar är att se vilka delar av livet som kommer förändras
och kunna förutse vilka nya lösningar som skulle kunna innefattas
i dessa förändringar. Vi kan se tre större trender som kommer
påverka vilken roll tekniken spelar i våra liv under 2014 – att skifta
tid, frigöra händerna och följa hälsan.
Uppfinningar som Google Glasses har introducerat ett helt nytt
förhållningssätt till teknik och vårt kroppsspråk, men det är fortfarande tidigt i utvecklingen och nya formfaktorer såsom ”teknik du
kan ha på dig” kommer ta tid att nå ut till den breda massan.
Trots detta blir 2014 ändå året då mindre och nischade grupper
kommer börja använda sig av teknik i kläder och accessoarer i
olika former, framförallt i situationer då man behöver viss form av
information samtidigt som man använder händerna till annat.
– Det är i situationer där fördelarna att använda sig av den
nya tekniken är väldigt övertygande som människor kommer ”ta
klivet” över till det nya förhållningssättet, säger Luke Mansfield.
Ett redan existerande exempel på användbar teknik man kan ha
på sig är Nikes fuelband och vi har under året sett mer och mer
människor som börjar använda sig av teknik för att följa hantera
och kontrollera sin hälsa.
Nästa steg i utvecklingen, och en trend under 2014, kommer
vara hur data i dessa tekniska lösningar blir mer sofistikerad och
meningsfull utan att för den skull bli svårtillgänglig eller komplex.
Tekniken kommer ge oss bättre analyser som i sin tur hjälper oss
ta beslut som har stor påverkan på vår och familjens hälsa, förutspår Luke Mansfield. n
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Susanne Persson, nordisk produktspecialist på LG Mobile Communications, och Thomas Wering, nordisk marknadsansvarig för LG Mobile Communications.

Böjd & flexibel mobil
LG har lanserat G Flex, som världens första
böjda smartphone med böjd skärm och ett
flexibelt självläkande bakstycke.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

latt är ute. Nu är det böjt som gäller. Det menar LG,
som lanserat en böjd smartphone på den svenska
marknaden – LG G Flex. LG kallar modellen för en
”Phablet” som är en sammanskrivning av Phone och Tablet, vilket
beror på att den är försedd med en 6-tum stor display, och alltså
kan sägas befinna sig i gränslandet mellan en smartphone och en
tablet rent storleksmässigt.
– G Flex är en frisk fläkt om framtiden, och inom ett år kommer
tio procent av användarna ha en mobil med böjd skärm, förutspår
Thomas Wering, nordisk marknadsansvarig för LG Mobile Communications.
Thomas Wering berättar att LG nu har ett bättre partnerskap
med Google än tidigare, och att de har byggt två Nexus-mobiler
i rad i samarbete med Google (Nexus 4 och Nexus 5) är de stolta
över. Det har dessutom hjälpt dem när det gäller utvecklingen av
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övriga produkter.
LG ökade sin försäljning av smartphones med 82% 2013, vilket
innebär att de globalt sett är trea på marknaden. Fjärde kvartalet
2013 sålde de 13 miljoner smartphones globalt (varav fem miljoner var 4G-mobiler) och det kvartalet var de också nummer tre
vad gäller försäljning av Android-baserade smartphones på den
svenska marknaden – och målet är att bli nummer tre på Androidsmartphones i Norden 2014.
– Vi var först med massproducerad OLED-TV och vi är först med
böjd smartphone (även den med OLED-display) som kan ses som
ett steg på vägen mot vikbara displayer, där utvecklingen gått från
platt skärm till böjd skärm – och målet är fullt vikbara displayer,
säger Thomas Wering, som nyligen gått från TV till den mobila
sidan inom LG.

En återgång

– När telefonen lanserades var alla modeller böjda och följde
huvudets form. Sedan när mobiltelefonen introducerades blev
telefonerna platta. Och nu när vi kan böja såväl skärm som batteri är det självklart att göra det, säger Susanne Persson, nordisk
produktspecialist på LG Mobile Communications.
Susanne Persson, som nyligen gått från att vara nordisk PR-

MOBILTELEFO NI

manager på LG till produktspecialist på den mobila sidan, berättar
att en stor fördel med en böjd mobil är det faktum att mikrofonen
hamnar närmare munnen jämfört med en platt mobil.
LG menar också att en böjd skärm är en fördel när man konsumerar multimedia eftersom graden av immersiveness (uppslukande) ökar.

Självläkande

LG Electronics två systerföretag som gjort LG G Flex möjlig är LG
Display och LG Chemicals, som utvecklat den böjda skärmen och
det böjda batteriet. LG G Flex innebär dessutom ytterligare ett
tekniskt framsteg, i och med det självläkande bakstycket – som är
tillverkat i ett elastiskt material som kan läka repor av sig självt.
– LG har testat materialet genom att efterlikna verkligheten och
tappat telefonen tillsammans med nycklar 100 gånger. LG G Flex
ser efter det betydligt bättre ut än en vanlig mobil som tappats
tio gånger tillsammans med nycklar. LG G Flex kommer se ny ut
längre, säger Susanne Persson.

Funktioner

LG G Flex, som tillsammans med den prisbelönta mobilen LG G2
och surfplattan LG G Pad 8.3 utgör LG:s G-serie med premiummodeller, är försedd med ett flertal smarta funktioner som skall
göra den lätt att använda. En av dessa är LG:s ”Rear Key”, som introducerades med toppmodellen LG G2, där de fysiska knapparna
är placerade på baksidan av telefonen så att användaren lätt kan
komma åt dem med pekfingret.
LG G Flex har dessutom försetts med funktionen KnockON,
där användaren aktiverar skärmen genom att knacka på den två
gånger. LG G Flex har även en rad helt nya funktioner såsom Quick
Theatre, Dual Window och Swing Lockscreen.
– LG G Flex är helt unik på smartphone-marknaden idag och det
ska bli spännande att se hur dess utmärkande design och unika
användarupplevelse tas emot på den nordiska marknaden. Ergonomin och ljudkvaliteten vid samtal blir något utöver det vanliga
tack vare att böjningen följer ansiktets kontur. Det självläkande
bakstycket gör att mobilen ser ny ut längre och den böjda formen
ger G Flex ett unikt utseende som vi tror kan tilltala teknikintresserade och stilmedvetna svenskar, säger Susanne Persson.
Under skalet på LG G Flex finns den mest avancerade kretsuppsättningen på marknaden, Qualcomms Snapdragon 800, vilket ger
telefonen en fantastisk prestanda med detaljerad grafik, anger LG.

Tekniska specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processor: 2.26GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon
800 (MSM 8974)
GPU: Adreno 330, 450MHz
Skärm: 6 tums HD (1280 x 720 pixlar) Curved P-OLED (Real
RGB)
Minne: 2GB LP DDR3 RAM samt 32GB eMMc
Kamera: 13MP samt frontkamera 2,1MP
Batteri: 3 500mAh (inbäddat)
Operativsystem: Android Jelly Bean 4.2.2
Storlek: 160,5 x 81,6 x 8,7mm
Vikt: 176g
Nätverk: LTE/HSPA+/GSM
Anslutningar: Bluetooth 4.0, USB 3.0, WiFi (802.11
a/b/g/n/ac), NFC, Miracast
Ljud: Hi-Fi 24bit, 192kHz Playback
Färg: Titan silver n
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Howl & Jabra
Jabra lanserade i samband med CES2014 i Las Vegas en ny
trådlös hörlur - Rox - som designats av svenska Howl.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

esignstudion Howl startade
2007 av fem personer som
gick från större byrå till att
starta eget. Idag är Howl elva personer
med kontor i Stockholm och Malmö, och
de har stor erfarenhet av att arbeta inom
mobiltelefoni- och konsumentelektronikindustrin.
Framtagningen av Jabras Rox var ett projektsamarbete med Frankly Development i
Malmö, som påbörjades hösten 2012, och
produkten lanserades alltså i januari 2014.
Jonas Samrelius, Senior Product Designer på Howl, berättar att Jabra Vox och
Revo var helt nya när samarbetet startade,
och Jabra ville ha en trådlös in-ear hörlur.
Howl skissade fram fyra olika koncept, där
fokus låg på ”soft geometrics”, alltså mjuk
och organisk design. Antennen finns i den
nedåtriktade ”pinnen” och batteriet ligger
nära örat, för en optimal tyngdpunkt.
Jonas Samrelius förklarar att metal�len i den yttre delen av hörluren skärmar
antennen så att signalen skickas nedåt
38 RATEKO 1/2014

istället för uppåt mot användaren – man
använder alltså metall inte enbart som
”pynt” utan det finns en praktisk tillämpning. Det finns också en magnet i luren,
vilket gör att man när man inte använder
hörlurarna kan ha dem runt halsen på
ett smidigt sätt, eftersom de två lurarna
klickar samman – och samtidigt går lurarna i viloläga för att när de tas isär gå
igång igen.
John Bäckström, Nordisk försäljningschef Jabra, berättar att Rox har en bred
målgrupp, och att det är få aktörer på
marknaden som kan tillverka denna typ av
hörlur. (Det finns i princip tre konkurrenter
på marknaden idag).

Redan omnämnda

Jabra Rox har redan låtit tala om sig, då
de blev utnämnda i hörlurskategorin som
”2014 CES Innovations Design and Engineering Awards Honoree”.
Utseendet och passformen anges vara
lika bra som på hörlurar med sladd och

John Bäckström, Jabra, med Rox i öronen.

om man rör sig mycket med lurarna på kan
man låsa fast lurarna i örat med de extra
”vingar” som medföljer.
För att ytterliga höja ljudupplevelsen
levereras lurarna med Jabra Sound App,
med vilken man kan strömma ljud från
YouTube och all musik kan spelas upp med
Dolby Digital Plus, anger företaget.
Jabra Rox kopplas trådlöst via Bluetooth
eller NFC, och lurarna är klassade enligt
IP52, vilket innebär att de är skyddade
mot damm och vatten. Speltiden är upp
till 5,5 timmar och lurarna finns i vitt och
svart.

Trådlöst ljud är framtiden

Jabras produktdirektör Peter Hartmann
analyserar och kommenterar här några av
trenderna kring den starka tillväxten för
trådlösa ljudprodukter.
* Hur tydlig är ökningen av trådlösa ljudprodukter?
– Efterfrågan på trådlösa ljudtillbehör
visar inga tecken på att avta. Undersökningar som gjorts av marknadsanalytiker
som IMS Research förutspår att Bluetoothheadsets kommer att passera 45 miljoner
enheter 2015. Jabras marknadsdata visar
på en kraftig global ökning för Bluetoothhögtalare. Det här är en kategori som inte

TRÅDL Ö ST

Jabra Rox i vitt.

existerade för två år sedan och nu ser vi
en ökning för varje år med 300 procent i
Nordamerika och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och med cirka 100
procent i APAC (Asien). Så det är ingen
tvekan om att trådlöst är vägen framåt,
säger Peter Hartmann.
* Vad beror den ökade efterfrågan av
trådlösa ljudprodukter på?
– Idag använder många mobiler och
surfplattor för en rad aktiviteter. Man surfar på Internet, är ute på sociala medier,
lyssnar på musik och spelar på nätet. Interaktiv TV är också något som växer i takt
med att alltfler använder flera enheter
som kan kopplas ihop.
Men samtidigt som fokus på skärmupplösning och processorkraft har ökat har
ljudkvaliteten inte fått samma uppmärksamhet. Med den ökade konsumtionen
av multimedia via en rad mobila enheter
kommer en ökad efterfrågan på trådlösa
headsets och högtalare som ger en mycket
bättre ljudupplevelse samtidigt som man
kan ta med sig musiken vart man vill.
* Vilka trender finns bland konsumenter
av trådlösa produkter?
– Fler lyssnar på musik i bärbara enheter och trenden går mot strömmad musik.
Det här har visats i en undersökning som
nyligen gjorts av Nielsen. Den visar att fler
tonåringar lyssnar på musik som strömmas via YouTube än via någon annan källa.
Vi ser också en tydlig tillväxt bland

Jonas Samrelius, Howl, med Rox i händerna.

aktiva och mer hälsomedvetna användare.
Träningsentusiaster tar gärna med sig sin
musik när de tränar och vill inte trassla
in sig i sladdar. De vill att produkterna
ska vara enkla att använda och inte vara i
vägen när man rör sig. Med trådlösa tillbehör kan de prata handsfree och lyssna på
musik både hemma, på resan, på jobbet
och när de tränar.
* Vilka är utmaningarna för trådlösa
ljudtillbehör?
– De vanligaste är att trådlösa tillbehör har dålig ljudkvalitet och att det är
krångligt att para ihop Bluetooth-enheter.
Tack vare Jabras starka trådlösa erfarenhet
har Jabra kommit över dessa hinder. Våra
trådlösa headsets har till exempel en extra
förstärkare som är speciellt konstruerad
för att öka ljudkvaliteten. De har också en
digital behandlingsteknik som förbättrar
ljudöverföringen och filtrerar bort oönskade störningar. Detta innebär en tydlig
förbättring av ljudkvaliteten – speciellt
när man strömmar komprimerade MP3ljudfiler.
Genom partnerskapet med Dolby har vi
tillgång till Dolby Digital Plus i Jabra Sound
App vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en rikare ljudbild. Med appen kan man
också strömma musik från YouTube och
ställa in equalizern så att man får mer bas
eller mer diskant. Våra kunder kan därmed
bättre kontrollera ljudet och lyssna på
musiken som de vill ha den. Dessutom har

några av våra trådlösa högtalare Dolbys
digitala ljudförstärkare som ökar ljudbredden och gör att man hör varje instrument
klart och tydligt utan att mixen försvinner.
Jabra har också byggt in NFC-tekniken,
Near Field Communication, som gör att
man snabbt och enkelt automatiskt kan
para ihop olika enheter. Därmed slipper
användarna frustrerande och ibland komplicerade metoder för att koppla ihop.
* Ljudtillbehör är en tuff konkurrensutsatt marknad. Vad har Jabras trådlösa
headsets som inte konkurrenterna har?
– Jabra är en av få tillverkare som
specialiserat sig på handsfree och ljudtillbehör. Vår styrka ligger i förmågan att
utveckla produkter som kan användas i en
rad olika teknikplattformar. Vi skiljer oss
också från övriga genom vår satsning på
ljudkvalitet och hållbara produkter. Jabras
forsknings- och utvecklingsavdelningar
har tillgång till sofistikerade laboratorier
som är konstruerade för att prova fram
bästa prestanda inom ljud och radio. Våra
produkter får också gå igenom hårda prov
där de tappas, böjs och utsätts för stötar,
dragprov och vatten. Allt för att klara en
tuff daglig användning.
Vi har över 140 års erfarenhet inom
kommunikation. Det är därför vi kunnat
utveckla en bred produktlinje och kan
erbjuda en rad lösningar i olika prislägen
och för en rad livsstilar, avslutar Peter
Hartmann. n
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BOSE SOUNDLINK III

TUNN STORZOOMARE

Panasonic har lanserat Lumix TZ60, som världens tunnaste premiumdigitalkamera med Live-sökare och 30x optisk zoom.
Lumix TZ60 är en 18-megapixelkamera med 30x zoom (motsvarande 24-720mm) och bildstabilitetssystem Power O.I.S med 5-Axis
Hybrid O.I.S+ för videoinspelning, som kompenserar för rörelser i alla
riktningar.
Kameran har manuell kontrollring, RAW-kompatibilitet, Focus
Peaking och möjlighet att spela in Full HD-video (1920 x 1080 pixlar
50p i AVCHD).
Tack vare kamerans snabba uppstartstid och Light Speed AF, kan
man fånga även de flyktigaste fototillfällena med fantastisk skärpa,
anger Panasonic, och berättar att den snabba bildhanteringen ger
kameran kapacitet att spela in 10 bilder per sekund i 18 megapixlars
full upplösning med hjälp av den mekaniska slutaren och 5 bilder per
sekund med oavbruten AF.
Lumix TZ60 är den första kameran i TZ-serien som kan spara bilder
i RAW-format, och den medföljande programvaran Silkypix Developer
Studio 4.1 SE skall säkerställa en hög bildkvalitet vid överföring från
RAW till JPEG.
Lumix TZ60 Focus Peaking-funktion ger kontroll över fokuseringen
och visar i vilket Manual Focus-läge bilden är som skarpast. Focus
Peaking hjälper också användaren att kontrollera fokuseringen när
man fjärrstyr kameran via smarttelefon eller surfplatta.
Kamerans integrerade WiFi-, NFC- och GPS-teknologi skall göra
fotograferingen flexibel och erbjuder alltifrån direktfotografering
och videodelning till fjärrfotografering och registrering av resor med
Google Earth. n

Bose har lanserat SoundLink Bluetooth högtalare III, den senaste i
produktlinjen SoundLink. Högtalaren anges leverera en ny nivå av ljud
och har en ny design med bättre batteritid, samt fodral (tillbehör)
i fem olika färger. Högtalaren ansluts trådlöst till smartphone, surfplatta eller annan Bluetooth-enhet så att man kan dela sin favoritmusik, var man än är och vart man än går.
Den nya SoundLink III integrerar Bose patenterade teknologier för
att återge musik med fyllighet, klarhet och djup, anger företaget, som
berättar att fyra element med neodymmagnet och dubbla motriktade passiva element kombineras med en ny digital signalbehandlingsalgoritm och bättre elektronik för att kunna spela högre än sin
föregångare, samtidigt som den har ett balanserat och naturligt ljud
vid högre ljudnivåer.
Produktens nya design är inspirerad av SoundLink Mini Bluetoothhögtalaren, kraftigt byggd med böjda kanter och en tunn profil som
eliminerar behovet av ett inbyggt hölje eller stativ. Den har en silikonknappspanel som skyddar mot smuts och damm samt ett omslutande
metallgaller som skall stå emot fingeravtryck. För en personlig touch
finns nya fodral som tillbehör, i färgerna grå, blå, grön, orange och
rosa.
SoundLink III väger 1,5 kg och har måtten 26 x 13 x 5 cm. Den
innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som ger upp till 14
timmars lyssning. SoundLink III streamar musik trådlöst via Bluetooth
A2DP, och de sex mest nyligen använda Bluetooth-enheterna finns
lagrade i minnet, vilket eliminerar behovet av att koppla ihop igen. n

GREPP & STÄLL FÖR SMARTPHONE

Företaget Cervo meddelar att man breddat sitt sortiment genom
introduktionen av iRing – som fungerar som ett grepp och ett stativ
till en smartphone.
Produkten iRing är ett monterbart tillbehör till smartphone som
förser användaren med ett grepp (och ställ) för enheten, som skall
göra det enklare att ta bilder och hantera appar på telefonen.
Greppet låter användaren hålla sin enhet i vilken position som
helst, så man kan ta bilder ur alla vinklar, utan att man behöver vara
orolig att tappa sin telefon.
Cervo meddelar att man söker återförsäljare och distributörer i
hela Europa för iRing. Mer information på www.cervo.se. n
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VÄDERSKYDDAT LIMITED-OBJEKTIV

Pentax har utökat sin serie av väderskyddade objektiv med en 2040mm zoom, tillika den första zoomen - och det första vädertätade
objektivet - i företagets prestige-serie, Limited.
Snabb tyst autofokus, hög optisk kvalité och en gedigen konstruktion till stora delar i metall, är typiska kännetecken för Limited-serien,
berättar distributören Focus Nordic.
HD Pentax-DA 20-40mm F/2,8-4 ED Limited DC är namnet på det
nya objektivet, som får en brännvidd som motsvarar 30,5–61,5mm
när det är monterat på en APS-C-kamera.
Objektivet har såklart Pentax K-fattning, något som Pentax hållit
fast vid ända sedan 1975. Sedan introduktionen har man totalt
levererat 27 miljoner objektiv med denna fattning. De som har en
fungerande optik från förra århundradet får faktiskt en modern funktion som optisk bildstabilisering med den på en nyare Pentax-kamera.
Faktum är att de gamla objektiven även går att använda på Pentax
spegellösa kameror (med adapter).
Det nya objektivet är till stora delar i metall för en härlig känsla och
robust konstruktion. Det är försett med Pentax speciella HD-coating,
en ED-glaslins och en ”super-low-dispersion-lins”, som hjälper till
att ge perfekt skärpa från kant till kant, och att hålla den kromatiska
aberrationen i schack.
Optiken har också ”Quick Shift Focus”, ett system för att snabbt
växla mellan autofokus och manuell fokus, samt en inbyggd tyst och
snabb AF-motor. Objektivet finns i både svart och silver.
Samtidigt som lanseringen av det nya Limited-objektivet släpper
Pentax också världens minsta vidvinkelzoom-objektiv till sin Q-serie.
Det har en brännvidd motsvarande 17,5–27mm när det är monterat
på nya Pentax Q7. n

MIXER MED BLUETOOTH

Numark CDMix Bluetooth är en vidareutveckling av ett redan klassiskt Numark-format, och som sina föregångare är CDMIX Bluetooth
ett komplett system med dubbla spelare och en integrerad mixer,
berättar generalagenten Starfelt Company AB.
Via trådlös överföring arbetar enheten också med valfri enhet med
inbyggd Bluetooth-teknik som extern ljudkälla (iPad, iPhone, iPod,
Android-enheter, bärbara datorer med mera). Räckvidden är upp till
cirka nio meter om källan placeras på annat ställe än på den dedikerade gummiplattan.
Ingångskanalerna har separat gain plus trebands EQ, spelarna har
foldersökning, pitch mellan +/- 4/8/16%, pitchbend-knappar samt
mastertempo-funktion. CDMix Bluetooth har dessutom flera ingångar
för externa ljudkällor som till exempel mikrofoner. Masterutgången är
balanserad med trepolig XLR. n

UTOMHUSLURAR MED MIKROFON

I höstas lanserade Pioneer de färgstarka utomhushörlurarna SEMJ532, SE-MJ522, SE-MJ512 och SE-MJ502 – och nu tillkommer
SE-MJ522T och SE-MJ502T som försetts med mikrofon och kontroll
för handsfree samtal.
Lurarna har en bekväm vikbar design och är lätta att bära med och
förvara, vilket gör dem idealiska för musik, film, spel, i hemmet eller
på resande fot, anger Pioneer.
Medan höstens serie finns i flera färgvariationer lanseras den nya
duon SE-MJ522T och SE-MJ502T i svart och vitt.
Båda modellerna har 40mm element och SE-MJ522T har hela
105dB känslighet, vilket gör dem extra lämpliga för produkter med
något lägre uteffekt – till exempel smartphones och surfplattor. n
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FÖRBÄTTRAD C-ZOOM

Sigma har lanserat en ny standardzoom inom C-serien, med högre
prestanda, förbättrad närgräns samt mindre storlek och lägre vikt än
sina föregångare. Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM har
optisk stabilisering (OS) samt Hyper Sonic Motor (HSM) som skall ge
en både snabb, mjuk och tyst autofokus.
Objektivet är tillverkat av Sigmas nya material kallat komposit TSC
vilket skall ge en hög precision, speciellt vid temperaturförändringar.
Det har även bajonettfattning av mässing för hög noggrannhet och
hållbarhet. Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM har genomgått kontroll och utvärdering av Sigmas egenutvecklade system (A1)
som använder en 46MP Foveon X3 bildsensor. Tack vare denna kan
nu tidigare oupptäckta högfrekventa detaljer hamna inom ramen för
granskning och korrigering, anger företaget.
Med Sigmas USB-docka kan detta objektiv uppgraderas och individuell finjustering av fokus och andra parametrar kan göras efter egna
önskemål. Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM kommer
med fattning för Canon, Nikon, Sony, Pentax och Sigma.
Sigma är en av ett fåtal tillverkare vars produkter ner till minsta
detalj är ”Made in Japan”, berättar distributören Tura Scandinavia. n

DELA MUSIKEN TRÅDLÖST

Creative har lanserat Hitz WP380, som ett högpresterande trådlöst
headset med ShareMe funktion, vilket möjliggör trådlöst utbyte av
ljud mellan två ShareMe-anpassade Creative Headsets från en enda
mobil enhet.
Creative Hitz WP380 tillhör bolagets traditionella produktlinje av
headsets, men har utrustats med mycket av den avancerade teknik
som finns i Creatives premiumserie Aurvana, anger företaget.
Hörlurarna har NFC-anslutning och stöd för avancerade Bluetoothformat. Headsetets Multipoint-anslutning möjliggör samtidiga
anslutningar till två smarta enheter, till exempel till en smartphone
och en surfplatta.
Headsetets 34mm neodymiummagnet drivenheter skall garantera
exceptionell ljudkvalitet samtidigt som den inbyggda mikrofonen
arbetar med ClearSpeech-stöd för att undertrycka externt brus och
digitalt förbättra taltydligheten för telefonsamtal. n

VINTAGE & RETRO

Vintage och retro är på väg att erövra Europa, anger distributören
Moon, som nyligen lanserat produkter från Roadstar som har tagit
fasta på detta. Roadstar HIF1899 & HIF1990 är kompletta musikenheter med en mängd olika avspelningsmöjligheter; vinylskivspelare,
CD-spelare, kassettdäck och FM/AM-radio plus MP3 via USB och
Bluetooth.
Med hjälp av USB-anslutningen kan man ”göra om” sina vinylskivor
till MP3-filer.
Det som skiljer dessa båda modeller åt är att HIF1990 är utrustad
med Bluetooth samt att det är olika nyanser på träutförandet.
Den frontmatade CD-spelaren har stöd för CD, CD-R, CD-RW och
MP3. Anläggningarna har både förstärkare och högtalare inbyggt. n
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4G I INSTEGSSEGMENTET

ZTE har, i samarbete med Telenor, lanserat Blade Apex som Sveriges
första telefon i instegssegmentet med stöd för 4G.
Blade Apex når nätverkshastigheter på upp till 100Mbit/s, vilket
kan jämföras med snitthastigheter på cirka 7Mbit/s som 3G-näten
erbjuder, anger företaget. Skärmen är en 4,5 tums IPS-panel med 540
x 960 pixlars upplösning och under skalet finns en dual-core processor på 1.2GHz från Qualcomm, samt 1GB RAM. Lagringsminnet på
2GB kan byggas ut till 32GB via minneskort. Blade Apex har även
utrustats med WiFi direct, vilket gör att två enheter kan koppla upp
sig mot varandra.
– Med ZTE Blade Apex revolutionerar vi möjligheterna för underhållning när det kommer till smartphones i budgetklassen och lyfter
hela instegssegmentet genom att införa 4G även där. De funktioner
som finns tillgängliga i ZTE:s mobila enheter omdefinierar uttrycket
“värde för pengarna” på smartphone-marknaden och vi är övertygade om att ZTE Blade Apex kommer att bidra till att stärka ZTE:s
position på den svenska marknaden, säger Nicklas Sivander, Nordenchef på ZTE.
Blade Apex har 5 megapixel kamera med autofokus och en blixt på
baksidan, samt en kamera på framsidan, och den kan filma i 720pupplösning. n

SMARTPHONE BLIR SPELKONSOL

Samsung har lanserat GamePad, som en produkt som förvandlar en
Galaxy-smartphone till en avancerad spelkonsol i en handvändning.
Galaxy-telefoner i storlekar från 4-6,3 tum klickas fast i GamePads
stålram, och sedan behövs bara ett tryck på “Play”-knappen för att
starta appen Samsung Game Arcade (en integrerad GamePad-app)
och man kan välja mellan 35 dedikerade spel som finns tillgängliga i
appen vid lansering. Där hittar man, till rimliga priser enligt Samsung,
bland annat EA:s “Need for Speed Most Wanted” och Gamelofts
“Asphalt 8: Airborne” tillsammans med Gamelofts första-person-spel
“Modern Combat 4: Zero Hour”.
För den sportintresserade finns titlar som Segas “Virtua Tennis
Challenge” och går man igång på actionspel finns Ubisofts “Prince of
Persia: The Shadow and the Flame” och mycket annat. Fler spel kommer att läggas till under 2014.
GamePad bjuder på många tillfällen till spel vare sig man är “onthe-go” eller föredrar att spela hemma i soffan på sin smartphone,
tablet eller uppkopplad till TV:n, anger Samsung. GamePad är kompatibel med Note 3 och Note 10.1 2014 edition vid lansering. Kompatibilitet med Galaxy S4, S III, Note 2, Mega, Tab 3 10.1 och Tab 3 8.0
kommer i en senare mjukvaruuppdatering. n

23-TUMS PEKSKÄRM

MMD, teknikföretaget som säljer och marknadsför Philips skärmar,
har lanserat en ny 23-tums touchskärm – Philips 231C5.
Denna innovativa skärm med 10-gradiga touchfunktioner ger en
naturlig och flytande respons på rörelser och har även en webbkamera och mikrofon, som gör det möjligt för användare att enkelt
hålla kontakten med sina vänner, anger MMD, som berättar att den
innovativa skärmen är den första stationära skärmen på marknaden
med touchfunktioner.
– Med fler och fler användare som använder smarta enheter samspelar vi med datorer på ett helt annat sätt idag. Den nya SmoothTouch-skärmen bidrar till en bättre användarupplevelse med teknik
som gör det möjligt för människor att omedelbart kommunicera med
datorn hemma. Skärmens storlek på 23 tum gör den även utmärkt för
både arbete och livfulla underhållningsprogram, säger Frank Olsson,
Nordenansvarig för MMD.
Philips-skärmen innehåller SmartStand: ett justerbart stativ som
kan lutas tillbaka till nästan 60 grader på skrivbordet så att skärmen
placeras i rätt vinkel för touchfunktioner. Vill man använda ett traditionellt tangentbord kan skärmen flyttas upprätt. n
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NÄSTA GENERATION PC

OBJEKTIV FÖR FULLFORMAT

Samyang har lanserat fem av sina populäraste objektiv i fattning för
Sony E. Eftersom dessa brännvidder är konstruerade för fullformat
från början, blir de intressanta alternativ till de nyaste Sony-modellerna, Alpha 7 och 7R.
Med de nya objektiven/brännvidderna öppnas onekligen nya möjligheter för de som fotograferar med de senaste Sony-modellerna.
Som alltid när det lanseras något nytt, som exempelvis nu när det
kommit kameror med fullformat i en fattning som tidigare använt
enbart APS-C, är utbudet av objektiv begränsat, berättar Samyangs
distributör Focus Nordic, och säger att med dessa nya brännvidder, som dessutom följer Samyangs tradition av hög optisk kvalité i
kombination med lågt pris, ges de fotografer som satsat på dessa nya
kameror, helt nya möjligheter.
Fullformats-modeller som nu kommer för Sony E:
Samyang 14mm F/2,8 ED AS IF UMC
Samyang 24mm F/1,4 ED AS IF UMC
Samyang T-S 24mm F/3,5 ED AS UMC
Samyang 35mm F/1,4 AS UMC
Samyang 85mm F/1,4 AS IF UMC n

HP har lanserat nästa generations formfaktorer för underhållande
upplevelser inom segmentet konsument PC. HP har bland annat
lanserat världens första bärbara dator med integrerad Leap Motion
teknik och den första fläktlösa två-i-ett Ultrabook PC:n med avtagbar
skärm baserad på 4:e generationens Intel Core processor.
HP berättar att man levererar banbrytande innovationer inom
konsument PC-branschen och nästa generations formfaktorer.
* HP Spectre13 x2 - en bärbar dator och platta i ett och den första
fläktlösa delbara Ultrabookdatorn som är baserad på Intels 4:e generation processor. Den fläktlösa datorn ger en tyst produkt, medan
Beats Audio skall borga för bra ljudkvalitet. Med en 1080 high-definition (Full HD) Radiance-skärm anges denna två-i-ett Ultrabook vara
flexibel utan att kompromissa med användarvänlighet eller mobilitet.
* HP Kontroll Zone – den första styrplattan optimerad för enkel
navigering i Windows 8 utan att man behöver en pekskärm. Plattans
utökade bredd ger två zoner för hantering av Windows 8-specifika
funktioner på snabbaste sätt.
* HP ENVY17 Leap Motion Special Edition (SE) – världens första
bärbara dator med integrerad Leap Motion teknik. Med denna innovativa PC påverkar HP användarens sätt att samarbeta med tekniken.
Datorn känner av hand- och fingerrörelser i luften, vilket skall göra
det enkelt att navigera och kontrollera. Dessutom erbjuder den exakt
precision, vilket skall göra spel, modellering och presentationer extra
levande. Den har 17,3-tums Full HD-skärm för skarpa och tydliga
filmer och videos, senaste generationen Intel-processor och Nvidia
grafik för en snabb och smidig datorupplevelse.
* HP Chromebook 14 - världens första Chromebook som bygger på
Intels 4:e generations processor. HP:s senaste delbara enheter, som
förvandlar en dator till en platta, levererar form och funktion som
passar olika behov. Med slitstarka, magnetiska gångjärn, batterier i
såväl basen/tangentbordet som i plattan, kraftfulla processorer och
designade chassin, är dessa nya delbara enheter ett genombrott i
datorvärlden, anger företaget.
* HP Spectre13 Ultrabook har en slimmad design (13,4 mm tunn
och en vikt på 1,47 kg) med 13,3-tums bakgrundsbelyst Vivid HD LED
Quad HP pekskärm. Med kraft från en Intel Core i5-processor ger den
upp till nio timmars batteritid. n

BRETT STÖD I BILEN

Pioneer har lanserat nya AVH-produkter som är designade utifrån det
växande användandet och integrerandet av smartphones i våra liv.
Alla enheter stödjer uppspelning av en mängd olika format från
både CD/DVD, USB och är som gjorda för iPhone och Android.
De är försedda med hög kvalitativ WVGA-pekskärm. AVH-X5600BT
med en 7-tums skärm och AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT, AVHX1600DVD med 6,1-tums. Enheterna har RGB-färger för att matcha
bilens instrumentbelysning, AUX- och USB-ingång på baksidan och
Mixtrax EZ som ger bilen en nonstop-mix av musiksamlingen. Två
andra nyheter för i år är Siri Eyes Free funktionen och Mirrorlink
kompatibiliteten. n
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KLASSISK KAMERA

Nikon har lanserat Df, som en avancerad D-SLR med klassisk känsla.
Kameran är inspirerad av de klassiska 35 mm-kamerorna från Nikon
och tekniken kommer från de senaste professionella modellerna.
Kamerans klassiska känsla är i en klass för sig, och unik jämfört
med moderna DSLR-kameror, anger Nikon. Df har samma bildsensor som Nikons flaggskepp D4 och kompromissar varken med det
dynamiska omfånget eller med ljuskänsligheten. Det är den lättaste
av Nikons nuvarande modeller i FX-format men har ändå tåligheten
och pålitligheten som man förväntar sig av en avancerad kamera från
Nikon, anger företaget.
– Kärnan i fotografering handlar om känsla, och det är något man
verkligen hittar i Df. Det är kombinationen av stilren klassisk design
och proffsteknik som gör just den här kameran så speciell. Den kommer att uppskattas både av hängivna fotografer som jobbar med
koncept och idéer och av de som gillar klassisk design, säger Björn
Nordgren, produktchef på Nikon Nordic AB.
I Df-kamerans hjärta finns samma CMOS-bildsensor i FX-format
med 16,2 megapixlar och samma bildhanteringssystem, Expeed 3,
som i Nikons professionella flaggskeppskamera D4. Den kraftfulla
kombinationen av teknik i proffsklass skall se till att Df ger utmärkt
bildresultat i en mängd olika ljusförhållanden.
Starttiden är cirka 0,14 sekunder och slutarfördröjningen bara
0,052 sekunder – och den klarar seriebildtagning med upp till 5,5 bps
i både FX- och DX-format, berättar Nikon.
Komfort möter kontroll med räfflade mekaniska rattar som skall
göra hanteringen enkel och säker. Med rattarna ställer man in ISOkänslighet, exponeringskompensation, exponeringsläge och utlösarläge oberoende av varandra. Det är enkelt att få tillgång till alla parametrar som påverkar stillbilden utan att använda kamerans meny.
Det kompakta kamerahuset väger cirka 710 g utan batteri och är
byggt för att tåla svåra väderförhållanden. Övre, nedre och bakre
skydd är tillverkade i tålig och lätt magnesiumlegering och är lika
vädertåliga som Nikons DSLR D800 vilket ger förstärkt skydd mot
damm och fukt.
Slutaren har testats till 150000 cykler. Kortaste slutartid på 1/4000
sekunder och blixtsynkronisering ned till 1/200 sekunder.
Df-kamerahuset finns i svart eller silver med svarta detaljer. Den
strukturerade ytan, de mekaniska rattarna och den platta överdelen

för tankarna till F2 och F3, Nikons klassiska systemkameror för film,
och användargränssnittet är svartvitt.
Kameran har en unik infällbar ljusmätarkoppling vilket gör det möjligt att montera gamla icke-AI-objektiv från Nikkor direkt på kameran.
Nikons objektiv är berömda för sin optik över hela världen och firar
hela 80 år i år. Fram tills nu har det dock aldrig gått att använda dem
med en modern DSLR på ett enkelt sätt. Vid fotografering med ett
icke-AI-objektiv i A-läge (Bländarstyrning) eller M-läge (Manuell) kan
Df mäta exponeringen med maximalt öppen bländare, precis som AIobjektiv. Objektivegenskaper som brännvidd och maximal bländarinställning kan anges med enkla kamerainställningar vilket låter kameran känna av bländarinställning och beräkna korrekt exponering. n

Genom noggranna tester och dokumentation vet vi att våra produkter håller exceptionellt bra
över tid. För att ni kunder ska förstå hur mycket vi litar på våra egna produkter har vi därför
valt att introducera en garantitid på generösa 5 år.

Alla DELTACO-kablar har livstidsgaranti!
DELTACO producerar ett brett sortiment prisvärda IT-tillbehör.
Vi erbjuder dessutom slutkundsupport för alla cirka 2000 artiklar.

Besök oss på www.deltaco.se eller ring 08-555 76 200 för mer information om produkterna.
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KAMERA FÖR VINDRUTAN

LITEN & STATIONÄR

Asus har nu lanserat VivoPC, och berättar att den redan hunnit bli
den populäraste stationära datorn på Prisjakt. Asus VivoPC lanseras
som en kompakt och stilren PC för hemmet eller arbetsplatsen.
Med sin kompakta storlek kombinerat med hög prestanda och
tystgående drift lämpar den sig utmärkt som HTPC, anger Asus. På
baksidan finns goda anslutningsmöjligheter med totalt fyra USB
3.0-portar tillsammans med två USB 2.0-portar. VivoPC har även
inbyggt 802.11ac-WiFi för optimal prestanda utan nätverkskabel.
Det finns gott om olika konfigurationer av VivoPC men generellt så
är det en Intel Core i3 eller Core i5-processor tillsammans med 4 eller
8GB Minne. Lagringsmässigt finns det alternativ med antingen 500GB
HDD eller 128GB SSD.
Utvalda modeller levereras med Asus VivoMouse som är en touchmus som skall göra det smidigare att navigera datorn från soffan. n

Garmin har presenterat Garmin Dash Cam, en high-definition kamera
som monteras i fordonets vindruta och filmar vägen framför medan
man kör.
Väl installerad är kameran helt automatisk: Den startar inspelningen när motorn startas och stannar när motorn stängs av1. Den
integrerade G-Sensorn känner automatiskt av incidenter, som kraftig
inbromsning eller kollision, och sparar relevanta videofiler. Dash Cam
finns både med och utan GPS. GPS-mottagaren tidsstämplar och geotaggar all film så att du kan se exakt när och var händelsen inträffat.
– Garmin Dash Cam är som ett ögonvittne som aldrig missar en incident och som visar vad som hänt på vägen. Den är helt automatisk
och ger föraren sinnesfrid att veta att eventuella händelser som kan
inträffa kommer att fångas på bild, säger Dan Bartel, försäljningschef
för Garmin International.
Dash Cam filmar med 1080p, 720p eller WVGA i en kontinuerlig videoslinga på det medföljande 4GB microSD kortet. Vill man ha större
minne kan man byta ut kortet till ett större (upp till 32GB). När en
incident inträffar - som en hård inbromsning eller kollision - känner
den inbyggda G-sensorn det och Dash Cam sparar automatiskt filmen
från händelsen inklusive en stund innan och efter så att man får en
fullständig dokumentation av händelsen. Alla filmklipp stämplas med
position, datum, tid, hastighet och körriktning. Den inbyggda mikrofonen spelar in ljudet i bilen om man vill.
Dash Cam är enkel att montera med hjälp av den medföljande
sugkoppen för vindruta samt strömkabel. Garmin Dash Cam 10 heter
modellen utan GPS, och Garmin Dash Cam 20 är namnet på modellen
med GPS. n

SPORTLUR FRÅN XTZ

XTZ har lanserat en sportvariant av sin in-ear hörlur EarPhone-12.
EarPhone Sports heter nyheten, som är mer anpassad för användning
i rörelse, till exempel när man tränar.
Den nya hörluren anges ha samma höga ljudkvalitet som föregångaren EarPhone-12, både med och utan iOS appen XTZ Player. Appen
har en DSP med ljudkorrigeringsalgoritmer från Dirac Research där
frekvenssvaret och impulssvaret har optimerats.
Utöver det är den utrustad med en avtagbar och böjbar båge för
sitta fast bättre i örat. Den har även mikrofon med svarsknapp som
fungerar till att styra media-appar, klämma för att fästa kabeln i till
exempel kläder, formbar öronplug i complyfoam-material, förvaringsfodral i tyg, samt kort kabel med tillhörande förlängningskabel
för att kunna anpassa längden om man har mobilen på armen under
träning. n
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STOR & ÖVERKOMLIG

Huawei har lanserat Ascend G510 i Sverige – som en smartphone
med mycket skärm och hög prestanda till ett överkomligt pris.
Huawei Ascend G510 är 9,9 mm tunn, har en 1,2 GHz dual core
processor och anges vara anpassad för att vara användarvänlig och
funktionell.
– Huaweis mål är att ständigt kunna erbjuda produkter för alla
typer av användare och det till gynnsamma priser. Ascend G510 är en
tunn smartphone med stor skärm och fantastisk batterikapacitet. En
perfekt telefon för de som vill kunna se på film eller lyssna på musik
utan att behöva oroa sig att batteriet ska ta slut, säger Oscar Fernandez Thunström, försäljningschef på Huawei Device Sverige.
Huawei Ascend G510 är 67mm bred och ergonomiskt byggd samtidigt som en strukturerad yta skall ge ett säkert grepp. Den 4,5 tum
stora multi-touch FWVGA IPS-skärmen, med upplösning på 854×480
pixlar och digitalt ljud, hjälper till att skapa en allsidig film- och
bioupplevelse, anger företaget. Telefonen är utrustad med en 5MP
kamera med autofokus och LED-blixt på baksidan och har en 0.3MPkamera på telefonens framsida.
Med Huaweis egenutvecklade gränssnitt Emotion UI, kan användaren anpassa skärmens innehåll via Me Widget. Användaren kan också
njuta av en rikare underhållningsupplevelse tack vare AirSharing som
gör det möjligt att visa innehåll på extern skärm. Huawei Ascend
G510 levereras med Android 4.1.
Huawei erbjuder ett 1750mAh-batteri i G510, med extra energisparande funktioner som möjliggör upp till 14 dagars standby-tid. G510
erbjuder trådlösa funktioner inklusive HSDPA/HSUPA-nätverk, WiFi
802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 samt A2DP-stereo. n

TÅLIG & MÅNGSIDIG

Panasonic lanserar Toughbook CF-AX3, en robust datorplatta och en
kraftfull dator med Full HD-skärm i en och samma enhet.
Med sin Full HD IPS-skärm, kraftiga Intel Core-processor och en vikt
på endast 1,135 kg är Panasonics nya Toughbook 2-in-1 Ultrabook
det perfekta verktyget för mobil personal som måste kunna lösa sina
arbetsuppgifter även på resande fot, anger Panasonic.
Toughbook CF-AX3 har en ergonomisk design som skall göra den
lätt att använda i alla typer av arbetssituationer. Ett ”flip over”- gångjärn gör det enkelt att växla mellan dator och surfplatta, vilket kan
vara användabart om man exempelvis vill hålla en säljpresentation i
Full HD.
Till skillnad från sina föregångare har CF-AX3 utrustats med en
förbättrad ljusstark antireflexskärm som tack vare ökat kontrastförhållande skall ge en betraktelsevinkel på hela 170°, både inomhus
och utomhus, även i fullt dagsljus.
– Med denna Toughbook sätter vi en helt ny standard för hur man,
genom att kombinera funktionalitet, design och kreativitet, kan skapa
den perfekta 2-in-1 Ultrabook-datorn för alla de som reser mycket i
sina arbeten, säger Jan Kaempfer, Europeisk marknadschef vid Panasonic Computer Product Solutions.
Toughbook CF-AX3 levereras med Microsoft Windows 8.1 Pro och
de integrerade ingångar som krävs för en företagsdator: 2 USB 3.0,
LAN, SD-XC, VGA och HDMI. n

SNABBA MINNEPINNAR

Kingston har lanserat USB-minnet DataTraveler Mini 3.0, som den
senaste medlemmen i Kingstons USB 3.0-familj med ett smärt och
elegant nytt hölje och snabba överföringshastigheter för lagring av
musik, foton, videor och dokument.
DataTraveler Mini 3.0 lanseras som perfekt för konsumenter som
letar efter en elegant liten lagringsenhet. USB-minnet finns i flera
färger och metallhöljet skyddar enheten mot skador när den bärs på
en nyckelring, i handväskan eller i portföljen. DataTraveler Mini 3.0
utnyttjar den förbättrade prestandan som USB 3.0-tekniken erbjuder,
samtidigt som den är bakåtkompatibel med förekommande USB
2.0-portar. Enheten är utan lock och finns i storlekarna 16, 32 och
64GB.
– Vårt senaste USB-minne gör att konsumenterna kan lagra och
transportera HD-video, musik, foton och andra stora dokumentfiler
med stil. Den snabba överföringshastigheten hjälper till att spara tid
när man flyttar runt data samtidigt som den färgglada designen gör
att enheten står ut i mängden, säger Mikael Johansson, på Kingston
Sverige. n
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KAZAM LANSERAR SMARTPHONES

SUPRA HÖRLURAR

Supra meddelar att man introducerar den nya generationens hörlurar. Bakom utvecklingen av hörlurarna ligger det svenska Ljungskileföretaget Jenving Technology som med sina 37 år i branschen bland
annat uppfyller kvalitetskraven för det militära flyget.
Supra anger att all utveckling sker under filosofin “No Nonsense”
design, samt att produkterna är tåliga och tillverkade i titan, kolfiber
och kevlar. Först ut är modellen NiTRO In-ear headset som lanseras
under kvartal 1 2014. Fler hörlurar kommer lanseras under första och
andra kvartalet 2014.
En trend är att snittpriset för hörlurar ökar eftersom dagens tekniskt avancerade smartphones ställer högre krav på hörlurarna.
– Lägger man ut 800-2000 kronor för ett par hörlurar så vill man ha
valuta för sina pengar och med Supra så får man garanterat det, säger
Anders Svensson, marknadschef på Supra.
Supra berättar att man i tester världen över skördat stora framgångar med sina övriga produkter och att man siktar på att bli
internationella testvinnare med sina hörlurar gällande ljud, komfort
och kvalitet. Supra kommer även att erbjuda sina kunder individuellt
anpassade hörlurar i en egen customserie för att uppnå en maximal
ljudbild och perfekt passform till exempelvis yrkesfolk, jägare och
musiker med flera.
Supra Headphones distribueras via Instansia Nordic AB.
– Det känns hedersamt eftersom Supras filosofi “No Nonsense”
design är i enlighet med vår. De innovativa produkterna kommer att
säljas via våra upparbetade distributionskanaler, säger Patrik Dahlström, Instansia Nordic, som även har ingått i utvecklingsteamet. n

Den nya mobiltillverkaren Kazam kommer lanserar sju nya smartphones i Norden, i serierna Kazam Trooper och Kazam Thunder.
– Kazam grundades för sex månader sedan och det känns fantastiskt att få informera om våra första telefoner. Vi är ett litet företag
med lång erfarenhet som snabbt kan reagera och anpassa oss till
förändrade behov på våra lokala marknader. Det kommer mycket mer
från vårt spännande märke i framtiden, berättar Michael Coombes,
CEO, Kazam.
Kazam berättar att de grundades tidigare i år med ambitionen att
utmana dödläget i branschen. Företaget beskriver sig själva som ett
logiskt tänkande märke som inte bara har en passion för kvalitet, relevant teknik och aggressiv prissättning, utan också erbjuder mycket
annat. Alla smartphones från Kazam levereras till exempel med ett
års bytesgaranti för skärmen, så en sprucken skärm är inte hela världen. Mobilerna lanseras också med Kazam Rescue, som innebär att
människor kan ge Kazams supportteam fjärråtkomst till enheten för
att hjälpa till med inställningar eller problem.
Kazam Trooper-serien anges erbjuda användbar teknik och skall ha
allt som behövs till mycket konkurrenskraftiga priser, medan Kazam
Thunder-serien skall leverera maximal prestanda för alltmer krävande
teknikfanatiker. Alla smartphones från Kazam har dubbla SIM-kort,
utbytbara batterier och uppgraderingsbart minne.
– Vi är mycket glada över att meddela att Kazams nya smartphones
introduceras i Norden idag. Kazam fokuserar på en helt ny approach
för mobiltelefoner och vi har investerat i områden som ofta blir förbisedda, bl.a. support. Thunder- och Trooper-serierna är kvalitetsmobiler som uppfyller allas behov till mycket rimliga priser, förklarar Claus
Pedersen, Kazams nordenchef. n

VÄTSKEDÄMPAT HUVUD

Stativtillverkaren Sirui har lanserat ett nytt vätskedämpat videohuvud, en av få produkter som saknats i sortimentet. Det nya huvudet,
VH-10 kommer både att säljas löst och i paket med utvalda Sirui-stativ. Videohuvudet har utformats speciellt för DSLR och videokameror
och klarar utrustning på upp till sex kg. Det passar också utmärkt för
tubkikare och kommer säkert bli en favorit hos många fågelskådare,
gissar Focus Nordic, som distribuerar Sirui.
Tack vare det sofistikerade, vätskedämpande systemet skall man få
en smidig, tyst och vibrationsfri användning. Friktionen för horisontell samt vertikal rörelse kan justeras individuellt. Huvudet justeras
således helt steglöst och är mycket exakt inställbart.
Huvudet tillåter givetvis panorering i 360° och montering för både
1/4 tums och 3/8 tums gänga. Precis som stativen från Sirui har
videohuvudet sex års garanti.
– Med sin fjädrande motvikt för belastning upp till 2 kg och sin
steglösa justering, är det en dröm att jobba med, säger Lasse Ericson,
Nordic Product Manager hos Focus Nordic AB, generalagent. n
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Brännvidd: 600mm
Exponering F/9 1/100 sek
ISO800

Snabb och stabil.

SP 150-600mm
F/5-6.3 Di VC USD

Zoom upp till 600mm för bilder utöver
det vanliga.
Med ett zoomområde från 150-600mm, optisk bildstabilisering
och en super-snabb autofokus, passar denna optik utmärkt till
sportfotografering. Det passar även perfekt för naturfotografering,
speciellt för djur som man helst fotar på avstånd.
Objektivet har också Tamrons nya eBAND coating, som är en ny
generation antireflexbehandling som verkligen gör skillnad mot
tidigare, med ökad ljustransmission, mindre reflexer från ströljus
samt klarare och krispigare färgåtergivning.
Objektivet är också väderskyddat med ett antal tätningar som
förhindrar fukt att komma in i konstruktionen.
Motljusskydd ingår. Fattningar: Nikon, Canon och Sony
*Sony-versionen av detta objektiv har inte någon bildstabilisering eftersom detta finns inbyggt i Sonys kamerahus.

Objektiv avsedda för både fullformat och APS-C formaten
Optisk bildstabilisering
Ultraljudsmotor

Tamrons objektiv säljs av välsorterade foto-återförsäljare
www.tamron.se / www.focusnordic.se
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PR OD UK T N YH ETER
PREMIUM-ENTRY TV

RUNDRIKTAT 3D-STEREOLJUD

SMS Audio Sync by 50, med Bluetooth 4.0aptX-teknik, har lanserats
som en trådlös högtalare med rundriktat 3D-stereoljud som skall göra
att man kan lyssna på musik så som den är avsedd att låta.
Sync by 50 trådlös högtalare med 50mm högtalarelement ger dig
friheten att ta med ljud i studiokvalitet oavsett var du är någonstans,
anger företaget. Högtalaren har sensorknappar, enkel parkoppling,
NFC (Near Field Communication) och fungerar även som en handsfree-lösning. Dessutom är Sync by 50 trådlös högtalare förkalibrerad
med fem equalizerinställningar.
Sync by 50 trådlös högtalare är kompatibel med de flesta smartphones och surfpattor, och har en integrerad 3,5 mm-ingång för andra enheter. Ytterligare funktioner är laddningsbart litiumjonbatteri,
laddsladd med mikro-USB, mjuk rengöringsduk och förvaringsfodral.
– SMS Audio vill erbjuda det bästa som finns inom ljud. Vi är stolta
över vårt utökade sortiment och att vi nu även kan erbjuda en bärbar
högtalare som ger samma höga kvalitet som våra kunder alltid förväntar sig av oss, säger 50 Cent, CEO för SMS Audio. n
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Med “The new Art of Smart” har Loewe lanserat sin nyaste TV i
“premium-entry level”-klassen, med vilken man riktar in sig på ett
nytt kundsegment.
Nya Loewe Art TV anges ha en kvalitet i särklass – från design till
funktionalitet: Med en Full HD-panel säkras bildvisningen i 200 Hz
med noggrann rörelseåtergivning och ett rikt ljud med upp till 2 x 40
watt skall ge en perfekt ljudupplevelse, trots det smala höljet.
Effektiva algoritmer för optimal 3D-rendering utrustar bilden på
Loewe Art med ett extremt levande djupseende, och inte bara för
filmer som är gjorda i 3D, med den integrerade 2D-3D-omvandlaren
kan man njuta av alla filmer i tre dimensioner, anger företaget.
Rena linjer, krom och hög finish kännetecknar Loewe Art, som finns
i tre storlekar (40, 50 och 60 tum) samt fyra färger – mocka, vit, svart
och silver. Loewe Art levereras som standard med ett färgat bordsstativ, men det finns också tio andra placeringslösningar som gör
det enkelt att integrera Art i alla slags inredningar. Och med Loewes
360-graders design ser Loewe Art bra ut från alla vinklar.
Loewes programuppdateringskoncept Loewe Media Update anges
ge en enkel och snabb uppdatering av nya funktioner. Registering
sker i Loewes Support Portal eller genom att länka Loewe Art direkt
till Internet, TV: n söker då automatiskt efter tillgängliga programuppdateringar.
Loewe Art har inbyggd mottagare för HDTV och till samtliga antenn-, satellit- och kabelstandarder, och på sätt sparar man pengar
både på inköp av ytterligare mottagarutrustning, strömförbrukning
och extra kabeldragning, anger Loewes distributör EET Europarts. n

MOBIL SPELUPPLEVELSE

Logitech har lanserat PowerShell Controller + Battery, som är designad för att förvandla en iPhone 5s, iPhone 5 eller femte generationens iPod touch till en mobil spelkonsol och dessutom förlänga
batteritiden.
För att använda PowerShell placerar man helt enkelt sin telefon i
skalet. De analoga kontrollerna inbyggda i skalet är med styrkors, fyra
huvudknappar och två pekfingerknappar bekanta för alla konsolspelare. Nu behöver inte längre kontrollerna ta upp en stor del av
telefonens skärm och tack vare PowerShells utformning anges det
också vara bekvämare att spela under längre perioder.
– Vi designade den här kontrollen för att vara ge en unik spelupplevelse på iOS 7-utrustade mobila enheter. Då det mobila spelande är
oerhört populärt - våra studier visar att 87 procent av alla iPhone- eller iPod touch-användare spelar spel - tyckte vi att det var dags att
revolutionera upplevelsen, säger Ehtisham Rabbani, general manager
för Logitechs gamingprodukter.
Kontrollens 1500 mAh-batteri ger ökad batteritid och man kan
ladda både telefon och kontroll utan att lyfta ur telefonen ur skalet.
Kontrollen är kompatibel med en rad spel och antalet växer
ständigt, anger företaget, och berättar att kompatibla titlar i nuläget
inkluderar Bastion, Fast & Furious 6: The Game, MetalStorm Aces,
Galaxy On Fire 2 HD och Nitro. n

P ERSO NNYTT
VIASAT – SANDRA KINGE

Sandra Kinge är sedan 6 februari ny marknadschef på Viasat. Sandra kommer senast från Birka Cruises, där
hon innehaft rollen som Marknads- och Kommunikationschef.
– Vi önskar Sandra varmt välkommen till Viasat. Hon kommer in under en intensiv och rolig period, då
Viasat som första kommersiella bolag ska sända OS i Sverige. Hennes driv och passion i kombination med
erfarenhet från roller inom kommunikation från ett flertal branscher kommer passa fint här på Viasat,
säger Jonas Karlén, VD Viasat Sverige.
Sandra har tidigare arbetat som Marknadschef på Apollo, Försäljnings- och Marknadschef för tilläggstjänster på Bredbandsbolaget, kommersiell projektledare på TV4 samt marknadschef på Travellink.
– Jag är riktigt taggad och glad över att börja på Viasat. På Viasat kan jag kombinera mina erfarenheter
av TV, abonnemang och koncept vilket ska bli väldigt roligt, säger Sandra Kinge. n

CANON – NIKLAS ANDERSSON STEEN

Niklas Andersson Steen tillträdde 1 januari 2014 som ny produktchef för affärsområdet foto och cinema på
Canon. Niklas kommer att verka på den svenska marknaden och rollen innefattar ansvar för hela området
foto samt professionella video-, filmkameror och skärmar. Niklas har varit anställd på Canon i sex år och
kommer närmast från en tjänst som Key Account Manager på Retailkanalen.
– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an detta nya uppdrag och få vara med och bidra till att både
återförsäljare och slutkunder utvecklas säger Niklas. Jag har precis rivstartat det nya året med ett spännande produktsläpp inom kompaktkamerasegmentet och det ska bli roligt att leda lanseringen av produkterna ut på marknaden avslutar Niklas.
– Vi är mycket glada över att ha Niklas på plats som ansvarig för det här området. Niklas uppdrag blir
nu att stärka vår position som marknadsledare för konsumentmarknaden i Sverige. Det händer mycket
på marknaden och den här produktchefsrollen är enormt viktig för Canons utveckling i Sverige framöver,
kommenterar Roel Lammers, Marknadschef, Canon Consumer Imaging. n

PROWISE – VIDAL CHANDARANA

Vidal Chandarana har anställts som Nordic Manager för det holländska företaget ProWise, med uppdraget
att bygga upp en nordisk organisation som kan serva både slutkunder och återförsäljare. Han kommer
även ansvara för distributörerna, där CapTech redan är kontrakterade.
– ProWise har valt att ta steget till Norden efter framgångarna i Holland. Här finns en liknande struktur och en marknad som är klart mogen för touchskärmar i det större formatet. Jag tycker att det ska bli
fantastiskt roligt att ansvara för den Nordiska etableringen av den här spännande produkten som definitivt
kommer att förändra både lärande och möten. Fördelarna med pekskärmar är många, rummet behöver
inte mörkläggas, ingen kalibrering krävs, inga dukar eller kabeldragningar, låg energiförbrukning med
mera, säger Vidal Chandarana. n

HUAWEI – WELLS LI

Huawei har tillsatt Wells Li som Sverigechef. Li, som började sin karriär i Huawei 1997, har varit en av de
drivande personerna i Huaweis internationella expansion i Europa och Afrika.
– I över ett årtionde har vi expanderat vår verksamhet i Sverige för att leverera de mest avancerade
kommunikationslösningarna till våra kunder. Sverige ligger i framkanten av telekombranschen och är en
viktig bas för utvecklingen av mobila tekniker inom Huawei. Vi kommer att fortsätta investera här för att
driva vår, Sveriges och Europas innovationskraft, säger Wells Li, Sverigechef för Huawei.
Sverige är en strategiskt viktig marknad för Huawei globalt vilket understryks genom att Wells Li tillträder som ny Sverigechef. Genom sin erfarenhet med fyra år i Afrika och över tio år med fokus på den
Europeiska marknaden ska han fortsätta utveckla Huawei i Sverige, som idag har närmare 600 anställda på
fem orter, varav drygt 300 arbetar med forskning och utveckling. n

READLY – JOAKIM BERGMAN

Readly International har värvat Joakim Bergman till en nyinrättat befattning som försäljningschef för Europa och Asien. Hans jobb blir att hjälpa till med att driva den fortsatta internationella expansionen efter
USA och Storbritannien.
Joakim Bergman har en lång erfarenhet av svensk och internationell media. Han kommer närmast från
ett jobb som Sales Director Asia Pacific för Mag+ och International Licensing Manager Asia & The Middle
East för Bonnier International Magazines AB.
– Redan när Readly lanserades i Sverige i början av förra året var ambitionen att bygga ett globalt
företag. Joakim har en gedigen erfarenhet av den internationella mediemarknaden och han kommer att
vara ett värdefullt tillskott när vi nu fortsätter att växa internationellt, säger Readly Internationals vd Per
Hellberg. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Prisgaranti & lagerhållning
En prisgaranti innebär att en säljare kan få
sänka sitt åsatta pris om annan säljare
saluför varan med ett lägre pris.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden skulle köpa en TV. Det av säljaren begärda
priset var 14 890 kr. Säljaren hade emellertid en
lägsta prisgaranti som innebar att ett utsatt pris
sänktes om en produkt såldes till ett lägre pris i en annan butik.
Eftersom kunden sett den aktuella TV-modellen i annan butiks
TV-reklam till ett pris om 11 490 kr begärde han att priset skulle
sättas ned till det beloppet.
Säljaren sänkte först priset men ångrade sig sedan och begärde
ett bevis för hans påstående. Säljaren uppgav att om han dagen
efter kunde komma in med ett intyg från den andra butiken eller
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en annons så skulle priset korrigeras. Trots att han lämnade in en
kopia på butikens annons motsatte sig säljaren att sänka priset
och påstod att den aktuella TV-modellen inte funnits i lager vid
den tidpunkt då han skulle köpa sin TV, varför prisgarantin inte
gällde.
Eftersom han dagen före blivit lovad en prissänkning om han
presenterade en annons så har han rätt till det. Han har rätt till
återbetalning av 3 400 kr, vilket alltså motsvarar skillnaden i pris
mellan säljaren och den andra butiken.
I Konsumentverkets Vägledning om prisinformation anges
bland annat att ”Lägsta prisgaranti” eller liknande endast får
användas när näringsidkaren faktiskt kan visa att lägre priser över
huvud taget inte kan uppbringas någonstans på något sätt. Det
får inte krävas att konsumenten tvingas åberopa garantin för att
få pengar tillbaka om ett lägre pris påträffas. Priset skall vara det
lägsta redan från början. Säljaren har medgett att betala tillbaka
500 kr men detta belopp har han fortfarande inte fått.
Kunden har yrkat ersättning med 3 400 kr.

W

ARN
Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandet. Företaget har, innan anmälan
gavs in till nämnden, medgett att återbetala 500 kr till kunden.
För att prisgarantin skall gälla krävs att den aktuella produkten
finns i lager i en butik som säljer den till ett lägre pris. Detta villkor
är inte uppfyllt i ärendet. Den aktuella TV-modellen fanns inte i lager i aktuell butik. Det medgivna beloppet avser en feldebitering.

Skälen för beslutet

”Parterna är överens om att säljaren har tillämpat en prisgaranti
som i och för sig omfattade den aktuella TV:n. Parterna är däremot oense i frågan om köparen har uppfyllt villkoren för att garantin skall gälla. Av uppgifterna i ärendet framgår att TV:n såldes
av annan butik till ett pris som var 3 400 kr lägre än vad säljaren
begärde för den. Det framgår också av en annons från den andra
butiken att TV:n fanns till försäljning vid den aktuella tidpunkten.
Enligt köparens uppgifter i ärendet har säljarens försäljare också
först uppgett att det var tillräckligt om han kunde visa upp en annons som bevis för att priset var lägre hos den andra butiken. Vid
en samlad bedömning av uppgifterna i ärendet anser nämnden
att köparen har bevisat att villkoren för att prisgarantin skall gälla
är uppfyllda. Säljaren är därför skyldigt att till köparen återbetala det belopp om 3 400 kr som överstiger priset hos den andra
säljaren.”

Videoklipp, nyheter, produktnyheter
med mera finner du på
www.elektronikbranschen.se
och på
www.rateko.se
som leder dig till samma hemsida
med 10  000 unika besökare per månad

Nämndens beslut

”Nämnden rekommenderar säljaren att till köparen betala 3 400
kr.” n

VI VET HUR MAN
SÄLJER MER
Ökad försäljning handlar om människorna
bakom den. Där är vår passion.

WWW.SALENORDIC.COM

+46 8 546 755 00
PEOPLE@SALENORDIC.COM
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EHL:s nya hemsida
EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer)
har startat ett elektroniskt nyhetsbrev till alla
medarbetare i vitvarubranschen, och lanserat
en ny hemsida – www.ehlnytt.se.
TEXT: OLA LARSSON

M

atts Spångberg, VD EHL, berättar att EHLnytt
lanserades den 7 februari och nyhetsbrevet har
distribuerats till drygt 10 000 mottagare i branschen. Nyhetsbrevet skall komma ut ungefär tio gånger om året,
och från nyhetsbrevet kan man klicka sig vidare till hemsidan för
att ta del av ett utökat innehåll och interaktivitet.

Dialog i branschen

– EHL har tagit initiativ till denna satsning för att skapa en
tydligare dialog inom branschen och i branschfrågor. Här finns
utrymme för alla läsare att påverka innehållet, delta i undersökningar, debattera, tillgång till marknadsstatistik och information
om ärenden från ARN, säger Matts Spångberg.
På detta sätt har EHL förhoppningar att tydliggöra och höja medvetandegraden för vitvarubranschen, som omsätter cirka 12 miljarder
kronor i konsumentledet i Sverige.

Nyhetsbrevet

Den som vill registrera sig för att få vitvarubranschens nyhetsbrev
kan göra det på www.ehlnytt.se. n
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VITT

Fyrkantig robotdammsugare
som gör rent i hörnen
Under våren lanseras LG Electronics robotdammsugare LG Hom-bot Square på den
nordiska marknaden.

D

ammsugaren lanseras i två olika serier – LG Hom-bot
Square DualEye i färgerna Ruby Red, Mirror Black och
Italian Red samt LG Hom-bot Square SingleEye i Titan
Silver. LG Hom-bot Square lanseras som mästaren på att ta hand
om damm.
Den rektangulära formen, extra långa borstar och LG:s Corner
Master-teknik skall göra att robotdammsugaren kommer åt att
dammsuga med perfekt resultat även i hörn. Den har dessutom
ett turboläge som automatiskt ökar borstarnas hastighet när
dammsugaren känner av att den är på en matta.
När tidningen Råd&Rön testade toppmodellen Hom-bot
Square DualEye (VR6270LVMB i Mirror Black) i nummer 10 2013
fick dammsugaren betyget bäst i test, anger LG, och berättar att
modellen fick bästa betyg i kategorierna ”Dammupptagning” (där
även upptagning av djurhår ingår), ”Ljudnivå” och ”Dammbehållare”. Den bedömdes också som tystast av alla testade modeller,
med en ljudnivå på endast 53db enligt Råd&Röns mätmetod,
och fick dessutom bäst betyg för enkel åtkomst och rengöring av
dammbehållaren.
– Vi är oerhört glada över erkännandet som robotdammsu-

garen LG Hom-bot redan har fått genom betyget bäst i test i
Råd&Rön. Vår LG Hom-bot tar begreppet robotdammsugare ett
steg längre med sin unika design och avancerade kamerateknologi, vilket ger ett otroligt bra dammupptagningsresultat, säger
Sebastian Bengtsson, nordisk produktspecialist för Home Appliances på LG Electronics.

Virtuell karta

Till skillnad mot enklare robotdammsugare har toppmodellen
Hom-bot Square DualEye två inbyggda kameror som tillsammans
skapar en karta över hemmet. Den lär sig därför att navigera
bättre och kör inte bara på helt slumpmässigt. Dessutom är alla
modeller utrustade med ultraljudssensorer som hjälper dammsugaren att mer exakt beräkna avstånd till hinder så att den inte
krockar med väggar, möbler och andra saker i hemmet, eller råka
ramla ner för trapporna.
LG Hom-bot Square är dessutom oerhört pålitlig, anger LG,
eftersom den virtuella kartan gör att dammsugaren kommer ihåg
var den befann sig och kan börja om på samma plats om man behöver lyfta eller flytta på den. Samma sak händer om den skulle få
låg batterinivå och behöver laddning. Då tar sig Hom-bot Square
för egen maskin till laddningsstationen för att därefter fortsätta
dammsugningen där arbetet avbröts innan laddningen.
Robotdammsugaren har extra stor dammbehållare samt en
tillbehörssats med mikrodukar och fästplåt för effektiv dammtorkning på hårda golv. n
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Christer Larsson, vd EEL.

EEL kör 5:2-metoden
– bantar bort tre varumärken
Vitvarukoncernen EEL AB i Örebro, med 400
butiker runt om i landet, utvecklar sina varumärken. Fem blir två.

E

nligt Christer Larsson, vd för EEL, är detta den största
strukturförändringen som skett inom svensk vitvaruhandel i Sverige.
– ELON och Elkedjan blir ansiktet utåt. Vi skapar stordriftsfördelar och gör det enklare för kunden, säger Christer Larsson.
Tidigare ingick varumärkena ELON, Elkedjan, Elspar, Hemexperterna och Hemma i EEL. Nu fokuseras varumärkena till kedjorna
ELON och Elkedjan. Bra spridning i landet och varumärken som
kompletterar varandra är exempel på varför EEL valt att satsa på
ELON och Elkedjan.

Snabbt jobbat

Arbetet med att gå ifrån fem varumärken till två har gått med
rekordfart. Cirka tolv månader var estimerat men det tog bara sex
månader. Därmed har EEL:s 400 butiker runt om i landet anpassats till ELON (cirka 190 butiker) och Elkedjan (cirka 200 butiker).
– Prispressen i branschen ökar stadigt. Och för att så många
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som möjligt av våra butiker runt om i landet ska kunna möta
konkurrensen krävs både effektivisering och profilering av våra
varumärken, säger Christer Larsson.
Han understryker att denna koncentrering av varumärken medför att ELON och Elkedjans respektive position stärks betydligt.
Ekonomiskt innebär detta stora kostnadsbesparingar. De ökade
resurserna investeras i reklam, webbsidor, butiksinredning, material etcetera.

Offensiv satsning

– Beslutet att minska antalet varumärken är ett led i vår offensiva
satsning. Vi stärker vår roll som marknadsledande inom en rad
områden. Vi är helt enkelt bättre rustade för att möta konkurrensen och andra utmaningar, säger Christer Larsson.
EEL är en inköpsorganisation som idag omsätter cirka 4,2 miljarder kronor i butiksled. I affärsområdet Butik har EEL cirka 400
butiker runt om i landet. Tillsammans med affärsområdet Teknik,
med huvudkontor i Anderstorp, har man 150 anställda. Centrallagren i Örebro och Anderstorp möjliggör en effektivitet och en
snabb service över hela landet.
Nyligen slöt EEL AB ett avtal med den norska hemelektronikkedjan Euronics, Avtalet innebär att Euronics 70 butiker kommer
att handla sina vitvaror från EEL i Örebro. n

VITT

Personlig hembelysning
Philips har presenterat två nyheter i produktlinjen för Philips smarta belysning – GU10
spotlights och StoryLight Mickey. Lampan
GU10 gör att användare kan njuta av ett justerbart och personligt ljus som kan styras via
smarta telefoner och surfplattor.

D

en nya spotlighten GU10 gör att användaren kan justera ”hue” till accentbelysning och med flexibla armaturer skapa en mer personlig och anpassad belysning
i flertalet olika rum. Ett varmt ljus för mysiga familjekvällar, ett
starkare ljus för bokläsning eller krispigt och fokuserat ljus för att
förstärka en skulptur eller tavla. Konsumenter behöver inte längre
bekymra sig över vilken typ av vitt ljus en enskild glödlampa
kommer att ge – nya hue gör det möjligt att ställa in belysningen
så att den passar användarens personliga smak eller för särskilda
ändamål, berättar Philips.

hue i hela huset

Philips hue har nu också flyttat in i flera rum i huset och har en
rad nya funktioner. Genom ett samarbete mellan Disney och Philips finns nu lampan StoryLight Mickey som skall hjälpa familjer
skapa magiska ögonblick i barnens sovrum. En särskilt framtagen
app synkar belysningen med Disneys berättelser i form av interaktiva e-böcker, för att skapa magiska sagostunder och levandegöra

Philips hue.

de klassiska sagorna. Sverige är en av de första marknaderna i
världen och enda landet i Norden där lampan nu lanseras.
Det högkvalitativa ljuset i hues glödlampor sparar upp till 80
procent energi jämfört med vanliga glödlampor, anger Philips,
och berättar att det är enkelt att ansluta olika och flera lampor
till hue. Ett startkit inkluderar tre glödlampor som kopplas till det
vanliga uttaget och en wifi-router. Sedan är det bara att ladda ned
hue-appen för att börja uppleva hembelysningen på ett nytt sätt.
Systemet Philips hue är uppgraderbart och med flera nya lampor, funktioner och appar på väg till marknaden kommer användningsområdena för hue bara att öka. Den senaste uppdateringen
av hue 1.1 är ett exempel som med funktioner som geofencing,
IFTTT (If This Then That) med mera ger konsumenten möjlighet
till en allt mer personlig användning.
– Framtidens belysning är digital och med vår 122 års erfarenhet på området går vi i täten vad gäller att skapa belysning som
ger helt nya upplevelser – långt mer än bara ”av och på” och dimning, som är det konsumenter varit vana vid fram tills nu. Genom
att utöka hue-familjen, både gällande lamptyper, tillgänglighet
och funktioner, vill vi ge användarna möjligheten att använda
belysning på ett mer aktivt och meningsfullt sätt i vardagen. Vår
nyskapande belysning ger också mycket mer givande och personliga upplevelser – rätt ljus och belysning kan verkligen förbättra
våra liv. Med hue ger vi konsumenterna verktygen att göra sin
belysning mer personlig – oavsett hur de vill ha den eller var de
vill ha den, säger Andreas Bahnsen, Nordic Product Manager,
Philips hue. n
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Premiumserie köksredskap
Electrolux Infinite Chef Collection har lanserats
som stilfulla, högklassiga köksredskap skapade tillsammans med professionella kockar
för enastående resultat i köket.

E

lectrolux berättar att som utvald leverantör till 50 procent av Europas Michelin-restauranger, har företaget
en unik insikt i behoven hos de mest krävande köken
i världen och är ensamma på marknaden om att kunna omsätta
den professionella erfarenheten för att utveckla enastående kök
för hemmet.
Med denna kunskap vill Electrolux ytterligare framhäva sitt stöd
för hemmakocken genom introduktionen av en serie stekpannor
och kastruller inspirerade av och framtagna tillsammans med
professionella kockar.
– Electrolux Infinite Chef Collection är designad för att dra nytta
av fördelarna med induktionsteknologi och för att framhäva det
bästa ur ingredienserna. Vi har använt kunskapen som vi samlat
på oss genom mer än 90 års samarbete med professionella kockar
och omsatt i praktiken: Vi har utvecklat och anpassat varje del av
serien för att kunna tillaga en speciell rätt, och tillsammans med
induktionsteknik leverera en jämn och perfekt matlagning, säger
Laura Morello, ansvarig för reservdelar och tillbehör Electrolux
Major Appliances EMEA.

30 års garanti

Kollektionen anges vara stilren nog att passa i vilket kök som helst
och Electrolux designfilosofi är genomgående med funktionella
komponenter. Från volymmätaren i kastrullerna som visar den
exakta mängden till den integrerade dubbelångaren som kan
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ånga ingredienser med olika tillagningstid och breda ergonomiska
handtag som inte blir varma. Varje del av serien anges erbjuda
optimal prestanda.
– Denna nya serie kombinerar smart användning av material,
dimensioner och strukturer med premiumkänsla och elegant
design. Vi har jobbat i nära samarbete med vårt team av professionella kockar. Tillsammans har vi skapat en serie köksredskap,
som bland annat inkluderar en dubbelångare, en pastakastrull
och ett konformat durkslag, som alla erbjuder en ny och relevant
design,säger Thomas Johansson, designchef på Electrolux.

Fem lager materialval

När det gäller materialet finns en magnetisk stålyta (för enastående resultat på induktionshäll och lätt rengöring), tre lager
aluminium (en utmärkt värmeledare, 26 gånger snabbare än
rostfritt stål finns inuti alla kokkärl) och en rostfri insida av 18/10stål (som är hygienisk, enkel att rengöra och motståndskraftig mot
korrosion).
Även om serien genom sin kombination av material är utvecklad främst för induktionshällar så passar den även andra hällar.
Materialen är kombinerade för att garantera att värmen sprids
jämnt över hela ytan, även på sidorna, för en jämn och kontrollerad matlagning. De platta bottnarna fungerar utmärkt tillsammans med induktionen och gör värmeöverföringen optimal,
anger företaget. Serien tål både maskindisk och ugnsvärme upp
till 250°C. Locken i rostfritt stål skall försäkra att fukt från ingredienserna bevaras och serien är designad för att enkelt kunna
staplas och på så sätt spara plats.
Electrolux Infinite Chef Collection lanseras för konsumenter
under våren 2014 och inkluderar stekpanna, vid stekgryta, djup
stekgryta med tillhörande durkslag, låg kastrull och hög kastrull
med dubbelångare och pastaset. n

VITT

Revolutionerande rent
Mieles nya tvättmaskiner W1 och torktumlare T1 anges sätta en ny standard vad gäller
rengöringseffekt, skonsamhet för tvätten och
användarkomfort.

M

iele berättar att tvättmaskinerna har en ny typ
av automatisk dosering och intensivare genomblötning av tvätten, samt att de nya torktumlarna är utrustade med den energisnåla värmepumpstekniken och
har glaslucka. Lansering sker i februari/mars 2014.
Mieles PowerWash skall ge en tioprocentig förbättring av
rengöringseffekten tack vare en extra centrifugeringspump som
tillsammans med en speciell tvätt- och trumrytm gör att tvätt
medlet snabbare tränger in i tvätten. Detta bekräftas av det väl
renommerade wfk-institutet i Krefeld, Tyskland (ett internationellt
forskningscenter som bland annat utför neutrala och oberoende
prestandatester av tvättmedel och tvättmaskiner). Och med det
nya programmet QuickPowerWash skall riktig renhet uppnås med
en programtid på under en timme.

Enkel dosering

Med CapDosing doserar man specialtvättmedel, sköljmedel eller booster (tvättmedelsförstärkare) i portionskapslar som man
enkelt och kladdfritt sätter i sköljmedelsfacket. TwinDos är en ny
integrerad och automatisk dosering av flytande tvättmedel som
arbetar i två faser med två olika tvättmedel. I den första fasen
avlägsnas enklare smuts som fett, i den andra bearbetas tuffare
fläckar som rödvin. Detta tvåfassystem, som bara finns hos Miele,
uppnår mycket bra resultat för både vit- och kulörtvätt och man
sparar upp till 30 procent tvättmedel, anger företaget. Vill man

använda tvättmedel från andra tillverkare fyller man på flytande
tvättmedel för vit- eller kulörtvätt alternativt sköljmedel i de
medföljande behållarna. Självklart går det även att dosera både
flytande och pulvertvättmedel i tvättmedelslådan.

Mindre strykning

Den som vill stryka mindre kommer att gilla de nya funktionerna
Skrynkelreducering (tvättmaskiner) och SteamFinish (torktumlare). Dessa funktioner skall göra att tvätten slätas ut, vilket minskar
behovet av strykning. Beroende på typ av tvätt kan SteamFinish,
enligt Miele, till och med ersätta strykningen helt.
Alla nya tvättmaskiner och en torktumlarmodell är utrustade
med ProfiEco-motor. Denna nya teknik anges arbeta effektivt,
förslitningsfritt, tyst och energisnålt, vilket ger tvättmaskinerna
energieffektivitetsklass A+++ och torktumlarna A++.
Med funktionen EcoFeedback kan man nu själv på ett enkelt
sätt ha koll på energiförbrukningen för sin torktumlare. Liksom
Mieles andra torktumlare är även de nya utrustade med funktionen PerfectDry som mäter tvättens restfuktighet med hänsyn till
vattnets hårdhetsgrad. På så vis blir tvätten varken övertorkad
eller är för fuktig, vilket skonar tvätten, sparar tid och energi
kostnader, berättar Miele.
Alla nya torktumlare har FragranceDos som med hjälp av
doftinsatser kan ge tvätten en fräsch doft (finns i dofterna Aqua,
Cocoon och Nature).
Mieles tvättmaskiner och torktumlare matchar varandra bättre
än någonsin nu när även torktumlarna har glaslucka. Funktionsväljare och display är placerade på samma ställe på maskinerna,
som trots alla nya, smarta funktioner anges vara väldigt lätta att
använda. De nya W1- och T1-maskinerna finns i två designlinjer:
ChromeEdition med kromring runt luckan är mer i klassisk stil
medan WhiteEdition är mer modern. n
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V IT T
SVART SAMARBETE

Philips eltandborste Sonicare DiamondClean har lanserats i en svart
version med laddare i glas, kallad DiamondClean Black. Lanseringen
skedde i samarbete med Gustavsberg, som tillsammans med Jon
Eliason specialdesignat ett helsvart badrum.
– Vi är oerhört stolta över DiamondClean Black-tandborsten som
med sin maskulina svarta design verkligen sticker ut i en produktkategori som annars domineras av vitt. Med DiamondClean Black vill
vi visa att en eltandborste inte behöver gömmas undan i ett skåp.
Den är så snygg att den faktiskt blir en inredningsdetalj, säger Erica
Lindhqvist marknadschef på Philips.
Gustavsberg vände sig till formgivaren Jon Eliason som fick
uppdraget att designa ett svart badrum. Resultatet blev ett lyxigt
BlackDiamond-badrum med svart badrumsporslin och svarta möbler
i black oak.
– Då vi fortsätter att lägga mycket tid i badrummet är det viktigt
att hitta en ny och personlig lösning som utstrålar innovation och nytänkande. Badrummet är en plats att vistas i, en plats för omsorg och
funktion. Samarbetet mellan Gustavsberg och Philips känns som en
självklarhet. Två varumärken som representerar kunskap, kvalitet och
innovation, dock inom olika områden, möts i ett projekt som skapar
ytterligare beröringspunkter, menar Jon Eliason.
– Vi ser detta som en spännande möjlighet att prova intresset för
svarta WC-stolar och svarta tvättställ. Det ska bli roligt att se hur
många som kommer att våga hela vägen och inreda sitt badrum
i svart men vi hoppas att Jons fantastiska BlackDiamond-badrum
kommer att ge inspiration, säger Katharina Klotz, marknadschef på
Villeroy & Boch Gustavsberg AB. n

DISK MED FÄRSKVATTENSYSTEM

Hygieniskt rent diskgods är ett grundläggande krav i exempelvis
äldreboenden, förskolor eller avdelningskök inom omsorgen, berättar
Miele, och säger att detta garanterar nya färskvattendiskmaskinen PG
8059 Hygien från Miele Professional, som finns på svenska marknaden från januari 2014. PG 8059 Hygien lanseras dessutom som den
första professionella diskmaskinen som kan integreras perfekt i en
köksmiljö.
Det beprövade färskvattensystemet för professionella diskmaskiner, som Miele utvecklade 1961, anges säkerställa ett perfekt,
hygieniskt diskresultat. I varje disk och sköljningsfas tar maskinen in
nytt färskt vatten. Diskmomentet sker med en temperatur på 65°C
och klarsköljningen med 85°C för ett hygieniskt diskresultat. n

MJUKT LUCKSTÄNGNINGSSYSTEM

Nya modeller av Gorenjes ugnar och spisar har nu det speciella,
mjukstängande GentleClose-systemet.
En mjuk puff räcker för att enkelt, elegant och tyst stänga luckan, så
att det varken stör maten i ugnen eller dig – elegansen och lyxen från
möbelbranschen finns nu även hos Gorenjes ugnar och spisar, anger
företaget.
Funktionen finns bland annat i Gorenjes ”intelligenta” HomeCHEFugn (BO9950AX) som skall kombinera mästerkockarnas kunskap med
användarvänlig teknik. HomeCHEF är rätt val för konstanta delikata
upplevelser och imponerar såväl på nybörjare som erfarna kockar,
anger Gorenje.
Bland övriga funktioner hos HomeCHEF-ugnen finns stor färgdisplay (vilket gör det lätt att välja inställning genom att dra ett finger
över displayen), STEPbake funktion (matlagning steg för steg),
AUTObake (65 förprogrammerade recept med foton lagrade i ugnens
minne) och stektermometer. n
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Kenwood Köksmaskiner.
Marknadsledande i Europa.

Kenwood har sedan utvecklingen
av den första köksmaskinen varit
kända för att skapa designriktiga
högkvalitetsprodukter. Vi följer
konstant världsutvecklingen och
är först med innovativa produkter
i takt med tidens trender, teknologi
och design.
Genom tiden har olika media testat
Kenwood-maskiner och gjort
jämförelser med konkurrerande
produkter. Vissa tester visade att

ett grundligt förlopp hade utförts
medan andra tyvärr var mera
bristfälliga. Därför har vi valt att
göra en utförlig test som verkligen
bevisar maskinernas funktionalitet,
användarvänlighet och hållbarhet.
Testen blev utförd efter internationell
standard och är gjord av Statens
Institutt for Forbruksforskning (SIFO),
ett oberoende norskt testinstitut.

HB791

Se hela testen på
www.bit.ly/sifo2012
eller scanna koden

V IT T
SODASTREAMS ANSIKTE UTÅT

SodaStream har knutit en av filmens mest välkända personer till sig
och gör den flerfaldigt prisbelönade skådespelaren och skönhetsikonen Scarlett Johansson till varumärkets första globala ansikte utåt.
Scarlett Johansson, som vid 28 års ålder redan har tagit hem flera
av de största amerikanska filmpriserna, är en av Hollywoods mest
anlitade skådespelare med succéer som Match Point och Lost in
Translation bakom sig. Det fleråriga samarbetet med SodaStream
kickade igång den 2 februari 2014, i samband med årets upplaga av
Super Bowl, ligafinalmatchen i amerikansk fotboll som närmast liknar
en nationell helgdag i USA, då den första reklamfilmen med Scarlett
Johansson som huvudrollsinnehavare hade premiär.
– Scarlett är sedan länge ett stort fan och en hängiven användare
av våra produkter. Men hon är också en förebild för sund kroppsuppfattning och en förkämpe för miljöansvar, vilket gör henne till den
perfekta ambassadören för SodaStream. Vi är hedrade över att ha
med henne i vårt team, säger SodaStreams nordiske marknadschef
Daniel Dembovsky.
För Scarlett Johansson handlar hälsa om engagemang, beslutsamhet och att själv ta makten över sitt välmående. Värderingar hon
delar med sin nya samarbetspartner. Förhoppningen med samarbetet
är att Scarlett Johansson ska bidra till att ännu fler konsumenter ser
kolsyremaskiner för hemmabruk som framtidens dryckesalternativ.
– SodaStreams engagemang för en sundare livsstil och en friskare
planet passar mig perfekt. Jag älskar att produkten kan skräddarsys
för varje livsstil och smak. Samarbetet mellan mig och SodaStream
känns alldeles självklart. Jag ser fram emot att få dela min entusiasm
för SodaStream med världen, säger Scarlett Johansson. n

REN UGN PÅ TRE MINUTER

Älskar du att laga mat, men gillar inte besväret med rengöringen
efteråt? Om du väljer en ugn med pyrolysrengöring kan du låta ugnen
rengöra sig själv.
Gorenje berättar att deras pyrolistiska ugnar använder pyrolys för
perfekt automatisk rengöring. Ugnens insida och plåtar är täckta
med en speciell pyrolitisk emalj som tål hög temperatur, vilket gör
att plåtarna kan vara kvar i ugnen under pyrolysprocessen. Det tar
endast tre minuter att få en ren ugn och rena plåtar. Användaren kan
välja mellan tre rengöringsnivåer, utifrån hur nedsmutsad ugnen är.
Ugnsluckan låses upp 30 minuter efter slutfört rengöringsprogram
och därefter kan smutsrester i form av aska lätt torkas bort med en
fuktig trasa. n

RÖRELSEDETEKTOR FÖR BELYSNING

Med en rörelsedetektor tänds lampan automatiskt när man kommer in i rummet och släcks när man går ut, vilket är smart ur både
komfortsynpunkt och energimässigt.
Schneider Electric berättar att under årets ljusare månader är det
inte ovanligt att en lampa slås på när det är mörkt ute och när ljuset
utifrån sedan tittar in är det lätt att glömma släcka eftersom man inte
ser om lampan är påslagen eller inte. Fördelen med en rörelsedetektor är att denna har inställningar för ljusnivån, vilket innebär att den
bara tänds när det mörknar.
En väggmonterad rörelsedetektor från Schneider Electric ersätter
strömställaren, man byter helt enkelt ut strömbrytaren på väggen
mot en dosmonterad rörelsedetektor.
Rörelsedetektorn tänder sedan ljuset när linsens avkänningslinjer
korsas av något varmt föremål, till exempel en människa, och släcks
automatiskt efter så många sekunder eller minuter som man har
ställt in. n
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VITT
ÅRETS KOCK 2014 – FILIP FASTÉN

Electrolux gratulerar Filip Fastén, 24, från Restaurant Frantzén – vinnare av Årets kock 2014. Filip tog hem segern under finalen som
avgjordes den 7 februari på Waterfront i Stockholm.
Huvudråvaran i den första tävlingsuppgiften var svensk anka, som
presenterades helstekt med apelsinsås samt med tre tillbehör av
potatis, spetskål och gul lök. Ankan trancherades inför juryn. I den
andra tävlingsuppgiften var huvudråvaran skrei med 14 färska, handplockade, norska pilgrimsmusslor. Finalisterna fick fem och en halv
timme på sig att skapa de två varmrätterna.
– På Electrolux är vi mycket glada att Filip har vunnit. Vill även
passa på att gratulera alla finalister som tog sig till final, vilket är
en fantastisk prestation då konkurrensen om finalplatserna varit
stentuff. Vi ser fram emot att jobba med Filip och tillsammans sprida
kunskapen om bra mat och matlagningsteknik i de svenska köken.
Electrolux fokuserar på att, utifrån kundinsikt, ta fram innovativa
produkter designade med omtanke för användaren och vår miljö. Vi
sponsrar Årets Kock för att vi tillsammans med dagens främsta kockar
vill inspirera våra kunder till glädjefylld och kreativ matlagning, samt
vara en del av gastronomiska Sverige, säger Marcus Örnmark, Marketing Manager Nordic Region, Electrolux Professional.
Vinnaren av Årets Kock 2014 blir svensk mästare, får mottaga
Gastronomiska Akademiens Mejerimedalj samt en inspirerande
studieresa till ett gastronomiskt intressant land. Som svensk mästare
i professionell matlagning har vinnaren även möjlighet att bli medlem
i Föreningen Årets Kock, som arbetar med att utveckla den svenska
matkonsten. Silvermedaljen gick till Martin Brag, Stockholm och
bronset till Jesper Bogren, Stockholm. n

APP MOT SNOOZANDE

Hela 68 procent av svenskarna uppger att de brukar snooza, i en ny
opinionsundersökning (genomförd av Snabba Svar i september 2013)
baserad på 1 013 tillfrågade svenskar.
– Snoozefenomenet är en riktig vattendelare bland svenskarna.
Vissa avskyr det och andra älskar det. Med appen Unsnooze – The
Game vill vi på ett lekfullt sätt ge svenskarna chansen att bli snoozefria och att utmana varandra kring vem som kommer upp ur sängen
först, säger Carina Franzén, Marketing Manager, Beauty & Skin Care
Nordic, Philips Consumer Lifestyle.
Var femte tillfrågad svarar att snoozandet gör dem tröttare. I appen, som är gratis, kan man utmana vänner och främlingar att bli
snoozefria, genom att tävla i vem som kan vakna snabbast. n

KNACKA & ÖPPNA

Mieles nya, helhelintegrerade diskmaskiner i G 6000-serien har
funktioner som till exempel det patentsökta lucköppningssystemet
Knock2open. De nya diskmaskinerna uppnår energieffektivitet A+++
eller A++.
Diskmaskinerna arbetar enbart med färskvatten och förbrukar från
6,5 liter vatten i programmet Automatic. Diskmaskinerna med energieffektivitetsklass A+++ har funktionen EcoFeedback som gör att den
beräknade el- och vattenförbrukningen visas före programstart och
den verkliga förbrukningen kan kontrolleras efter avslutat program.
Funktionen FlexiTimer med EcoStart innebär att tre olika eltariffer
kan programmeras – diskmaskinen startar sedan automatiskt när
elkostnaden är som lägst.
Diskprogrammet ExtraTyst på Mieles diskmaskiner är så lågt som
38 dB eller 40 dB beroende på modell, och Knock2open innebär att
man kan ha en köksinredning helt slät, utan handtag – diskmaskinen
öppnas automatiskt efter två knackningar på luckan. n
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V IT T
LENA BEN MED EPILATORER

TVÅ TIMMARS KLIPPNING

Remington HC5800 Pro Power Hair Clipper har lanserats som en
exceptionell hårklippare med LItium driven Pro Power motor med
upp till 120 minuter run-time med ett Auto Boost-system för att ge
användaren en våg av kraft när man behöver det.
Den har två justerbara kammar med varierbar längd från 3-42 mm
och stubbkamm (från 1-13 mm) skall se till att detta behändiga verktyg erbjuder total mångsidighet. På matrisskärmen visas återstående
batterikraft.
Övriga specifikationer; titaniumbelagda och självslipande blad, 2-i1 för hår och skägg, snabbtvättsystem, USB-laddning (sladd inkluderad), Anti-Slip grepp, snabbladdning (4,5 timmars fulladdningstid),
digital display, laddningsstation, rengöringsborste, oljeflaska och tre
års garanti. n

Även fast det kan kännas lite avlägset med sommar just nu så går
tiden snabbare än vad man tror och plötsligt står man där med shorts
och bara ben, säger Braun, som menar att hårborttagning ofta är det
sista man vill tänka på under semestern, och för att slippa det kan det
vara dags att börja förbereda silkeslena ben redan nu. Med Brauns
senaste epilatorer i Serie 5 och Serie 7 kan man på ett snabbt och effektivt sätt uppnå ett långvarigt resultat, då huden håller sig slät och
hårfri i upp till fyra veckor, anger företaget.
Braun Silk-épil 5 anges passa särskilt bra för de kvinnor som är
nybörjare vad gäller epilering, eftersom epilatorn är designad för
effektiv och extra skonsam hårborttagning som varar länge. Den är
utrustad med Close-Grip-teknik med 40 pincetter som även skall
avlägsna de kortaste och tunnaste hårstråna. Epilatorn har även ett
komfortsystem med massagerullar som stimulerar huden och en
kylhandske för att lindra huden efter epileringen.
Brauns senaste innovation - Braun Silk-épil 7 SkinSpa - anges ta
bort glåmig vinterhy genom att kombinera hårborttagning med exfoliering, med hjälp av sonisk teknologi. Den fångar upp hår så korta
som 0,5 mm och exfolieringsfunktionen, som med hjälp av sonisk
teknologi rör sig med 3 000 mikrovibrationer/min, skall ge ett resultat
som är fyra gånger bättre än manuell exfoliering med skrubbhandskar, peelingkräm eller liknande. Den är dessutom vattentät och
kan användas i badet eller duschen, liksom alla Brauns epilatorer i
7-serien.
Braun Silk-épil 7 Dual Epilator har integrerats med ett Venusrakblad som ser till att även de mest envisa hårstråna försvinner i ett
drag. Kombinationen av epilering och rakning är tidseffektiv och användningen i vatten hjälper till att lugna huden och minimerar därför
eventuellt obehag från hårborttagningen, anger Braun. n

BLENDER & MATBEREDARE

Den amerikanska ingenjören Carl Sontheimer (som bland annat jobbade på NASA) uppfann 1971 den första matberedaren och grundade
därmed Cuisinart, som fortsätter produktutveckla och nu har lanserat
en blender och matberedare i ett.
Produktens bas är av borstat rostfritt stål med en motor på 600
W. Matberedaren har en rad olika tillbehör för att blanda, mixa och
knåda deg och med blendern kan man tillexempel finblanda, vispa,
purea och hacka is. Blendern rymmer 1,5 liter och matberedaren 1,1
liter. Produkten är utformad så att den lätt går att förvara när den inte
används, och försedd med infällda kontroller för enklare rengöring.
Produkten har fyra hastigheter; låg, hög, puls och iskrossfunktion
plus tvåminuters autostop funktion. Tillbehör som medföljer: Emulgeringsskiva, hackblad, omvändbar skivnings-/rivskiva och mixertillbringartillsats.
– Extra roligt är det att Cuisinart tar ett nytt grepp om matberedaren och utvecklar en 2-i-1 produkt med blender som fungerar perfekt
för hemmahushållets alla behov. En smart produkt som jag tror
kommer glädja många i köket, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på
Empire, som distribuerar Cuisinart. n
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VITT
GLASSMASKIN MED TIMER

Det sägs att man åt glass i Kina redan år 3000 före vår tidsräkning och
att Marco Polo var den som tog med sig glassrecept från Kina hem till
Italien runt år 1298. Glasstrenden håller i sig än idag - både i vardag
som till festligare tillfällen - samtidigt som det är ett medvetet konsumentval att kunna göra egen glass utan extra tillsatser, anger C3, som
lanserat glassmaskinen Gelato Timer, som skall göra det ännu enklare
att göra egen glass hemma.
Gelato Timer har en timerfunktion med tidsintervall på 0-45 minuter och autostoppfunktion. Den finns i två färger, rosa/vit och grön/
vit och dessutom ingår recept och en glasskopa.
Glassmaskinen färdigställer glass eller sorbet och har en volym
på 0,8 liter. Frysskålen är av aluminium med plastyttersida som man
enkelt förvarar i frysen, vilket innebär att den alltid är redo att användas. Hålet i glassmaskinens lock gör det enklare att tillsätta önskade
ingredienser plus att den har en långsam mixningspaddel för bästa
resultat.
– Gelato Timer är både enkel och smidig, och nu kan du äntligen
bjuda nära och kära på god egengjord glass som förgyller både vardag
som fest. Det enda du behöver fundera på är att välja vilken färg som
blir din favorit i köket, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på C3. n

FÖRBÄTTRAD ULTRAONE

Electrolux har presenterat nästa generations UltraOne-dammsugare,
som med över 40 förbättringar anges ha blivit ännu bättre.
Efter djupgående konsumentundersökningar lanserades år 2009
den första UltraOne, som var utformad för att möta de tre viktigaste
kriterierna för dammsugare: prestanda, smidighet och ljudnivå.
Oberoende testad av konsumentorganisationer och utsedd till bästi-test på 12 europeiska marknader samt vinnare av det prestigefyllda
iF Product Design Award, har UltraOne blivit en av Electrolux mest
framgångsrika produkter någonsin.
Den nya generationen UltraOne är skapad för att slå sin föregångare. För att göra en fantastisk produkt ännu bättre har en rad konsumentundersökningar genomförts under produktutvecklingsfasen,
berättar Electrolux. De generella konsumentinsikterna från kategorin
är välkända och återkommande från år till år. 96 procent säger att
de vill ha en dammsugare som klarar av hårt jobb och prestanda är
därför det allra viktigaste kriteriet. 93 procent säger att de vill ha en
dammsugare som är enkel och smidig att manövrera. 90 procent
säger att det är nästintill ett måste att nästa dammsugare är tystare
än den nuvarande.
– Den nya generationen är en vidareutveckling av den framgångsrika och uppskattade UltraOne med imponerande förbättringar vad
gäller manövrering och ljudnivå, samtidigt som den levererar städresultat i världsklass. Det är paradoxalt att göra en premiumdammsugare ett kilo lättare och flera decibel tystare utan att kompromissa med
den höga prestandan, men våra ingenjörer och designers har lyckats
med denna utmaning och skapat en ännu bättre UltraOne-dammsugare än vi kunnat ana, säger Ulrika Wikman, Product Marketing
Manager på Electrolux. n

STAVMIXERKIT

C3 har lanserar ett stavmixerkit som skall göra det enklare för dig att
lyckas med matlagningen. Tre tillbehör ingår: stavmixerskål (7 dl),
visp och hackskål. Produkten har en ergonomisk och kompakt design
och anges vara enkel att använda. Dessutom medföljer väggfäste för
enklare förvaring.
Stavmixerns skaft är av rostfritt stål och produkten har två hastigheter med turboval och en kraftfull motor.
– Detta stavmixerkit passar såväl den erfarna hemmakocken som
nybörjaren i köket. Det är en produkt som underlättar matlagningen
på ett bra sätt och tar minimalt med plats, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på C3. n
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Bara några rader...

...om det första numret

I

t has been an exciting year... so far. Det blev en deadline
nummer 196 för mig, och branschtidningen lever vidare
– under namnet Rateko, som tidningen hette i 55 år
innan sammanslagningen med El&Vitt 2010 då namnet ändrades
till ElektronikBranschen. Rateko kommer att ges ut med sex nummer i år (istället för tio) och utgivningsdatum med mera finns på
www.elektronikbranschen.se/tidning.
Eftersom jag inte riktigt lyckades säkra 1,2 miljoner kronor i
annonsintäkter (jag nådde precis över en miljon) innan nyårsklockorna ringde är det inte ElektronikBranschen som ger ut
Rateko, utan det är undertecknad som gör det - i samarbete med
ElektronikBranschen - i ett nystartat aktiebolag som heter Eor AB.

F

örsta namnförslaget på listan jag skickade till Bolagsverket var Rateko AB, men det blev ett ”Nej” eftersom
det finns ett bolag i Örebro (som bedriver handel med
kontorsinventarier och datamaskiner) som heter exakt så. Förslag
nummer två var Orch AB (ett förslag jag fick gratis av ElektronikBranschens VD Klas Elm, då han skrivit så på vårat samarbetsavtal
för 2014 under tiden mitt aktiebolag var under bildande) men
efter noggrant begrundande av inte mindre än tre handläggare på
Bolagsverket blev det ”Nej” även där – då namnet enligt dem är
starkt förknippat med Tolkien, och de förstod inte alls att det var
en förkortning för Ola Rateko Company Home...

T

rean på min lista vann alltså och namnet på aktiebolaget blev Eor AB, som givetvis är en förkortning för
ElektronikBranschen Ola Rateko, men det kan även
stå för Exclusive or (the exclusive disjunction in logic), Epoch of
Reionization (a process that reionized matter in the universe),
Earth Orbit Rendezvous (a proposed method for space missions
to the Moon), Electro-optic rectification (a non-linear optical
process), Economics of Religion (a field of study using economics
to understand religion) och Eeyore (from the Winnie the Pooh
series).
Hade det blivit nej på Eor var nästa namn på listan Raketo AB...

D

et tar lite tid det där med att starta företag har jag
märkt, och jag hoppas att jag inom kort kommer
få bankgironummer, företagskort och möjlighet att
använda de pengar som finns på bolagets konto (där skall finnas
de 50 000kr jag satt in plus förhoppningsvis lite till om någon
av de fakturor jag skickat ut har betalats). Jag känner nämligen
på mig att det snart kommer en faktura från tryckeriet (som för
övrigt är samma tryckeri som ifjol, PrintOne i Halmstad, och det
känns tryggt med en konstant i dessa tider av förändringar) och
från Posten.
Har jag tur kan jag kanske hinna lära mig hur man som både
arbetsgivare och arbetstagare gör för att betala ut lön till sig själv
i februari... n

OLA LARSSON

Videoklipp från CES2014 skall finnas på www.rateko.se när denna tidning kommer ut.
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ECAM 22.110

ECAM 23.450.S

ESAM 4500.S

Upplev detaljerna
Ultra High Definition ger dig bättre detaljrikedom med fyra gånger
högre upplösning än Full HD. samsung.se/uhdtv

UHD TV 65F9005, Bästa köp
HemmaBio, 11 2013

UHD TV 65F9005, Bästa köp
M3 nr 10, 2013

UHD TV 55F9005, Rekommenderar
M3 nr 8, 2013

Vissa Samsung Smart TV-funktioner finns inte tillgängliga utan uttryckligt medgivande gällande registrering och användning av personlig information. Vissa Samsung Smart TV-funktioner kräver internetuppkoppling och
tillgängligheten är beroende av TV-operatör, språk, region och produktmodell. Utbudet av tjänster kan förändras. Vissa applikationer är betaltjänster. Röststyrning kanske inte har stöd för alla språk, dialekter och regioner.
Prestanda på röst- och rörelsestyrning kan variera beroende på språk, uttal, röst, omgivningsljud och ljus. För ytterligare information om Samsung Smart TV-funktioner besök samsung.se/smarttv
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