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The next
wave of
television
is here.
Introducing Philips Ambilight TV powered by Android™.
This is what we call a game-changer. Philips Ambilight TV –
powered by Android™ – turns your TV experience upside-down.
It combines the power and content of Google Play™ and our
unique Ambilight technology, giving you an experience beyond
the ordinary. It lets you dive into the rich world of Google Play™,
easy surfing of the web using Chrome and a window to social
media in a way never before experienced.
The processor in the Android™ TV also gives you a faster and
more responsive TV, with smoother picture quality and faster
menus and surf. Ultimately Android™ Technology gives you a
more personal TV experience.

See next page spread for examples on how Philips Ambilight TV powered by Android™ works.
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Android technology
gives you a faster, richer
and a more personal
TV experience.
™

Your window to fun
The user-friendly interface is your launch control to endless of
content, from Netflix to Chrome. It’s an easy to navigate menu
with direct links to your favourites. You can customise the interface for a personal set-up – just like on your smartphone.
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Google Play™
Android™ on your Philips TV
comes with Google Play™. Here
you can find a rich selection of
TV-friendly apps. It’s an evergrowing catalogue of content.
The existing apps from Philips
TV Alliance are also included
here, adding even more fun.

The world at your sofa
With the integrated web browser Google Chrome you have a shortcut
into the World Wide Web. You can navigate in Chrome using the voice
search in the remote control or via your gaming control. With Chrome
your gmail account and social media is within easy reach.

Ready. Set. Go!
Google Play™ contains more than
2000 games. With a Wi-Fi Gaming
Control you can navigate and play
on the TV just like on any consol.
Thanks to the innovative HEX Core
processor, which has six times the
power of a standard processor,
your gaming experience is sure to
come alive.
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2014 års nyhet från Philips, Ambilight TV – powered by Android, är snabbare och
smartare än någonsin. I kombination med den nya generationens Ambilight-system
erbjuder Philips Androidbaserade TV nya tittarupplevelser, både vad gäller hastighet och utbud, anger företaget.

Även om flertalet produktområden visade negativa tal för 2013 fanns ljuspunkter,
exempelvis surfplattan, som med hjälp av en mycket stark försäljning i julhandeln
passerade laptop-försäljningen på helårsbasis.

I Rateko 1-2014 rapporterade vi på 12 sidor från CES-mässan och här kommer sex
sidor till från mässan i Las Vegas.

Jonas Arnberg, United Minds och tidigare HUI, har följt svensk detaljhandel under
många år och arbetar nu som rådgivare mot konsumentföretag inom e-handel,
detaljhandel och fastigheter.

Den 29 januari anordnade Sony ett evenemang, ”Experience Sony”, i Scandic Victoria Tower i Kista strax utanför Stockholm, där man fick ta del av företagets nyheter.

Mobile World Congress slog rekord i år, med drygt 1 800 utställare och 85 000 besökare från fler än 201 länder. Slogan för mässan var ”What’s Next?” och det som
står inför dörren visades upp.

Den 6 mars lanserade iRobot, på ett evenemang i München, sina nya konsumentrobotar i Europa – robotdammsugaren Roomba 800 och golvtvättarroboten
Scooba 450.

Efter två års nedgång blev resultatet för vitvaror en uppgång med 1 procent under
2013. Framför allt bidrog en ökad försäljning av tvättmaskiner till det positiva utfallet. 290 000 maskiner såldes vilket är den högsta noteringen sedan 2007.
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PR – det
är det vi
jobbar
med

L

Klas Elm
VD ElektronikBranschen
tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08
elm@elektronikbranschen.se

obbyist hade en dålig klang när jag växte upp. Eller i vart fall när jag var yngre.
Som ung funderade jag nog inte så mycket på frågan. Men lobbyist var några
ljusskygga personer som vill påverka utan att synas. Ränksmidare som tassade
omkring i skuggorna i maktens korridorer och viskade i öronen på dom riktiga beslutfattarna.
Senare insåg jag att lobbyisterna egentligen ser helt annorlunda ut. Den största lobbygruppen i Sverige heter LO. Eller nu kanske det snarare är TCO. Kulturarbetarna är också
en stor men kanske mindre organiserad lobbygrupp. Volvo och SAAB var på sin tid starka
lobbyister, osv.
Nu har jag själv varit lobbyist i 10 år. När folk frågar vad jag gör och jag svarar att jag
jobbar med branschföreningar, kräver det nästan alltid tilläggsförklaringar. Enklast brukar
jag säga att jag är anställd PR-konsult. Då säger i vart fall de flesta att de förstår. En stor
del av min tid handlar om att prata med journalister och beslutfattare. I konsultvärlden
kallas det PR och PA. Public Relations och Public Affairs / lobbying om man så vill.

V

ad är det då ElektronikBranschen jobbar och lobbar om? Jo, allt som gynnar branschen. I uppdragsbeskrivningen står att vi ska verka för en ökad
marknad för hemelektronik och befrämja en sund utveckling inom branschen. Vi ska driva branschfrågor i syfte att höja/behålla intresset för branschen och dess
produkter, representera hela branschen i allmänhet och medlemmarna i synnerhet och
vi ska verka för att bli journalisters, beslutsfattares, politikers och andra opinionsbildares
självklara kontaktyta i frågor som rör branschen.
Och det är ju precis det jag gör. Förutom att prata med medlemmar och andra aktörer i
branschen, så är mina kontaktytor just journalister och beslutfattare.
Den prioritering som vi har för 2014 är att externt sprida information om branschen
vad gäller trender, nyheter, produktinformation och statistik. Vidare ska ElektronikBranschen ta fram och sprida statistik till media och externa aktörer. För att förbättra detta
arbete har vi introducerat två nya koncept.

D

et första är Butikchefsindex (BCI) som är ElektronikBranschens nya kvartalsvisa undersökning bland butikscheferna hos våra elektronikhandlare. Den är
unik och särskilt intressant eftersom resultatet kommer direkt från butikschefernas möten med konsumenterna vid köptillfället. Därför är BCI både ett ”öra mot
marken” av dagsläget och branschens förväntningar på framtida utveckling och trender.
Det andra alldeles nya verktyget vi har i PR-lådan är ElektronikBranschens SnabbIndex.
Där kommer vi några få dagar in i varje månad kunna ge en högaktuell bild av hur försäljningen gick föregående månad.
Så långt PR och statistik. Lobbyarbetet är en annan sida av uppdraget. Där har vi i år
fokus på apparatskatterna – kassettbandsskatten och TV-licensen. Med lite tur kommer vi
i denna tidning att kunna informera om och kommentera den första i en förmodad lång
rad av domstolsavgöranden när det gäller kassettbandsskatten. Mer om detta och annat
lobbyarbete längre in i tidningen eller i nästa nummer. n
KLAS ELM
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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
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Neil Young berättar om Pono-spelaren i en video på www.ponomusic.com.

NEIL YOUNGS MUSIKSPELARE PONO

– Efter att ha bankat huvudet i väggen i nästan tre år, diskuterat med
företagsexperter som inte riktigt förstod vad vi försökte åstadkomma
(att rädda hantverket som är inspelat ljud samt göra betydande musik
tillgänglig i framtiden), fann jag er. Ni är de som förstår vad detta är,
och ni har bevisat det med ert fantastiska stöd, sade Neil Young i
samband med att hans företag PonoMusic i mars i år, via crowdfounding (folkfinansiering) plattformen Kickstarter, samlat in mer än fem
miljoner svenska kronor för att lansera musikspelaren Pono.
Pono kan spela upp musikfiler i ett antal olika format (såväl MP3
och WAV som AAC, AIFF, ALAC och FLAC) och klarar av uppspelning av
högupplöst musik med en bitrate upp till 9216kbps (192 kHz/24 bit)
vilket innebär en datamängd som är ungefär 30-50 gånger högre än
en MP3-fil.
Själva spelaren är 13 x 5 x 2,5 cm stor och trekantig (ungefär som
en Toblerone-ask) och väger 128g. Det inbyggda Li-Ion batteriet
anges ha en speltid på åtta timmar, och spelaren har 64GB inbyggt
minne samt levereras med ett MicroSD-kort på 64GB (vilket innebär
att man kan lagra cirka 800 låtar i allra högsta kvaliteten).
Under skalet finns en DAC (digital-analog omvandlare) som anges
hålla mycket hög klass, och förutom ett hörlursuttag finns också en
linjeutgång anpassad för inkoppling till stereo, bilstereo etcetera. En
micro-USB kabel nyttjas för laddning samt överföring av musikfiler
från datorn – högupplösta musikfiler skall finnas att köpa på
www.ponomusic.com (och en lysdiod på spelaren indikerar att man
lyssnar på en Pono-certifierad låt).
Neil Young är företagets grundare och han efterlyser samma utveckling inom digitalt ljud som skett när det gäller digital bild.
– Jag vill att musik skall flöda som vatten, inte som isbitar som den
gör idag, sade Neil Young i samband med ett framträdande på South
by Southwest i början av mars i år. n
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Myndigheten för radio och TV beslutade 31 mars att ge 51 nationella
och sex lokala/regionala tillstånd att sända TV och sökbar text-TV i
marknätet. Sex av tillstånden rör HD-sändningar och under tillståndsperioden kommer ytterligare programtjänster att få börja sända i
HD-kvalitet.
Tillstånden gäller under tiden 1 april 2014 - 31 mars 2020. Kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5 kommer att få sända parallellt i både SDoch HD-kvalitet fram till 31 mars 2017.
Myndigheten kommer under tillståndsperioden att verka för en
övergång till utsändningstekniken DVB-T2. Vissa av programtjänsterna kommer redan från den 1 april 2014 att ha tillståndsvillkor som
innebär att komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken
DVB-T2 ska användas. Under tillståndsperioden och senast den 31
mars 2017 kommer samtliga tillståndshavare ha sådana villkor.
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet ska få användas för marksänd TV
under perioden 1 april 2014 – 31 mars 2020. Beslutet innebär att ett
minskat sändningsutrymme får användas för marksänd TV och att
dagens sju sändarnät blir färre men minst fem efter den 1 april 2017.
Regeringen har tidigare meddelat sändningstillstånd för public
service-kanalerna. Mer information på: www.radioochtv.se. n

TEXT-TV TEXTFÖRÄNDRING

Onsdagen den 2 april gör SVT en förändring av utsändningen av
text-TV (TTX). Hittills har SVT levererat en gemensam TTX-tjänst för
samtliga kanaler; SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24, Kunskapskanalen,
men från och med den 2 april kommer SVT att leverera en unik TTXtjänst för varje programtjänst.
Denna förändring medför att SVT kan använda sid 199 för dold
textning för hörselskadade på samtliga kanaler, vilket gör det enklare
för tittarna som inte behöver använda olika text-TV sidor beroende
på vilken kanal man tittar på. Vid denna tidpunkt kommer även TV4
gruppen att ändra sin text-TV sida för dold textning till 199 för sina
kanaler.
Av praktiska skäl kommer förändringen att slå igenom vid olika
tidpunkter under perioden 2-3 april beroende på vilken plattform och
operatör man använder för mottagning av SVT:s kanaler. n

REKORDRESULTAT FÖR NETONNET

NetOnNet ökar vinsten med 40 miljoner kr till 65 miljoner kr. Omsättningen ökar med 5 procent till 3 294 miljoner kronor på en marknad
som minskar med -0,4 procent enligt GfK TEMAX Sweden.
Enligt GfK TEMAX Sweden gick den sammanlagda försäljningen av
elektronikvaror ner under 2013. Utvecklingen var -0,4 procent i värde
jämfört med 2012. Under samma period ökade NetOnNet sin omsättning med 5 procent.
Ett kundanpassat koncept med ett attraktivt sortiment har i hög
grad bidragit till NetOnNets framgångar under året, anger företaget,
som i höst kommer öppna sin femtonde Lagershop, i Jönköping.
– Med 2013 slår vi rekord både beträffande omsättning samt
resultat. Vårt starka koncept som bygger på internethandel, låga
kostnader, som direkt kommer kunderna till del, och samma låga
priser i Lagershoparna som på nätet har ännu en gång visat sig vara
ett vinnande koncept. Vi möter kunderna där kunderna vill bli mötta.
Om det är i Lagershopen eller på nätet avgör kunden, som oavsett
försäljningskanal handlar till priser som är direkt från lagerhyllan,
säger Harald Ennen, VD på NetOnNet. n

NYHE TE R
JOBBA HEMMA-DAGEN

Den 26 mars var det tomt vid tusentals skrivbord, eftersom företag
och organisationer med nästan 35 000 medarbetare valde att jobba
där de vill på Jobba hemma-dagen. Microsoft, tillsammans med ett
hundratal företag och organisationer står bakom initiativet som manifesterar möjligheterna med en mer flexibel syn på arbetet.
– Trots att det idag är vedertaget att jobba hemma finns det fortfarande ett uns av misstänksamhet mot den som väljer köksbordet som
arbetsplats. Med Jobba hemma-dagen vill vi visa att man med en mer
flexibel syn på distansarbete skapar nya möjligheter för medarbetare
att få ihop sin vardag, vare sig man jobbar hemifrån eller där man
bäst får arbetet gjort, säger Heléne Lidström, projektledare för Det
Nya Arbetslivet på Microsoft Sverige.
Jobba hemma-dagen anordnades för tredje året i rad och syftet är
att förändra bilden av flexibelt arbete och visa att en mer flexibel syn
på arbete har fördelar för såväl medarbetaren och arbetsgivaren som
för miljön. Över 130 företag och organisationer har ställt sig bakom
initiativet, och deltagarna är spridda över hela landet, från Luleå i
norr till Malmö i söder. n

85 MILJONER NIKKOR-OBJEKTIV

Nikon Europe har meddelat att den totala produktionen av Nikkorobjektiv för Nikons kameror med utbytbara objektiv nådde 85 miljoner i början av januari 2014.
1959 lanserade Nikon (då Nippon Kogaku K.K.) Nikon F samt
de första Nikkor-objektiven för Nikons systemkameror, däribland
Nikkor-S Auto 5cm f/2. Alltsedan det första objektivet lanserades, har
Nikkor-traditionen fortsatt under åren som gått. Dessutom fortsätter Nikon att utöka sitt sortiment med utbytbara objektiv för Nikon
1-kamerorna, varav det första lanserades i oktober 2011, vilket ger en
total produktion på 85 miljoner objektiv. n

FUNKTION FÖR ”SLINGRANDE VÄGAR”

TomTom gör ruttplaneringsfunktionen för TomTom Rider ännu bättre
med uppdateringen av mjukvaran Tyre Pro. Motorcykelåkare kan nu
skapa rutter med funktionen “slingrande vägar” via datorn och ladda
upp till sin GPS eller dela med andra användare.
Med Tyre Pro kan motorcykelåkare välja vilken typ av rutt man vill
köra, exempelvis den snabbaste eller den mest natursköna. Nu kan
man också ställa in antalet kilometer man vill åka och utifrån den
sträckan skapa den bästa slingrande vägen för resan. n

Björn Hansen, Samsung, och Daniel Lindholm, Phone House, i Täby centrum.

SAMSUNG & PHONE HOUSE I SAMARBETE

Samsung öppnade i samarbete med Phone House sin första ”Samsung Experience Store” i Täby centrum den 27 mars. Dagen efter öppnades en till Samsungbutik i Kista galleria och den 11 april öppnades
den tredje butiken i Emporia i Malmö.
Samarbetet innebär att Carphone Warehouse (som har cirka 2 000
butiker i Europa under varumärkena Carephone Warehouse och
Phone House) kommer driva ungefär 60 fristående Samsungbutiker i
Europa, och ett trettiotal är redan igång.
– Det känns mycket inspirerande att tillsammans med Phone House
nu öppna de första Samsungbutikerna i Sverige. Våra kunder kommer
att mötas av en helt ny shoppingupplevelse tillsammans med Samsungs alla produkter och lösningar inom telekom och mobilitet, säger
Björn Hansen, nordisk försäljningsdirektör för telekom på Samsung.
De nya butikerna kommer sälja mobiltelefoner, surfplattor och så
kallade wearables från Samsung.
– Vi är mycket glada över att Samsung valt oss som samarbetspartner för det nya butikskonceptet. De nya butikerna kommer erbjuda
ett fantastiskt utbud av Samsungprodukter tillsammans med snabb
service och mycket kompetent butikspersonal som kan rekommendera mobilabonnemang från alla operatörer, säger Daniel Lindholm,
VD, Phone House Sverige.
Phone House har cirka 100 butiker i Sverige, och har nu konverterat tre av dessa butikerna till ”Samsung Experience Stores”.
Huruvida det framöver kommer att öppnas fler än tre ”Samsung
Experience Stores” i Sverige beror givetvis på hur lönsamma butikerna blir. n

GEMENSAMT UPPROP FÖR UPPHANDLING

För första gången har tredjepartscertifieringar för miljö och social
hållbarhet (Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, Fairtrade, KRAV, MSC
och TCO Certified) gått samman och uppmanat kommuner, landsting och myndigheter att ställa om till en medveten och modern
upphandling. I slutet av mars publicerades det nya EU-direktivet om
utvecklad lagstiftning för upphandling, vilket ger nya möjligheter att
ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras. Offentlig upphandling i Sverige omsätter uppskattningsvis 600 miljarder
kronor årligen.
– De förtroendevalda som vinner valet i höst har ett stort ansvar
att ta vara på möjligheten och på allvar börja styra mot en hållbar
utveckling. Använd oss, vi är viktiga verktyg för att nå mål för miljö,
klimat och en rättvis och global utveckling, säger företrädare för
tredjepartscertifieringarna. n
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INTERNATIONELLT UTBUD FÖR ALLA

Den digitala tidningstjänsten Readly blev dubbelt så bra i mars när
det internationella utbudet blev tillgängligt för alla användare, anger
företaget, som berättar att de internationella titlarna automatiskt
kommer dyka upp i appen hos de befintliga kunderna, och priset
förblir 99 kronor per månad.
För svenska kunder betyder det att man förutom de 159 svenska
titlarna kan läsa 143 amerikanska tidskrifter. Under våren kommer
bland annat brittiska tidningar att adderas till utbudet. Läsaren får
tillgång till hela utbudet, inklusive tidigare utgåvor.
– Vi vet att det finns ett stort intresse att läsa internationella
tidningar i Sverige. Men långt ifrån alla bor så att de enkelt kan köpa
dem i en kiosk. Nu gör vi titlar som Fast Company, Popular Science
och Yoga Journal tillgängliga i datorn, plattan eller telefonen. Och
den som redan är Readly-abonnent får detta helt utan extra kostnad,
säger Per Hellberg, vd för Readly International.
I takt med den internationella expansionen kommer titlar från
andra länder kontinuerligt adderas. Även om det bredare utbudet
betyder att intäkterna fördelas på fler titlar räknar Readly med att förändringen kommer att leda till högre intäkter för de svenska förlagen.
– Readly blir nu en ännu mer attraktiv tjänst. Vi vet från erfarenheterna med musik i Spotify och filmer i Netflix att kunderna vill ha
ett internationellt utbud. Därmed räknar vi med att få in fler läsare
i systemet. Samtidigt vet vi att de allra flesta i första hand kommer
att läsa svenska tidningar, så merparten av intäkterna stannar hos de
svenska förlagen, säger Per Hellberg. n

1 000 MBIT/S BREDBAND

I augusti 2013 mer än fördubblade Com Hem sin högsta bredbandshastighet när Bredband 500 lanserades till runt en miljon hushåll.
Under de sex månader som gått sedan dess har Com Hem uppgraderat nätet och idag kan runt 1,4 miljoner hushåll få hastigheten 500
Mbit/s. Nu tar Com Hem nästa steg i sin höghastighetsstrategi och
börjar leverera 1 000 Mbit/s till kunder som väljer Com Hem som
tjänsteleverantör i öppna nät.
– Vi kan leverera allt snabbare hastigheter och det är nära till
hands att ställa frågan hur snabbt bredband man egentligen behöver.
Svaret varierar naturligtvis med kundens behov, men det vi kan säga
säkert är att trenden mot riktigt snabba bredband är otvetydig. De
senaste årens utveckling av alltmer kapacitetskrävande tjänster som
streaming av musik och film liksom ett allt större antal uppkopplade
enheter i hemmet driver på behovet av högre bredbandskapacitet,
säger Marie Johansson, Chef för produktledning Bredband och Telefoni, Com Hem. n
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WIMP SATSAR PÅ HIFI & MUSIKVIDEO

Musiktjänsten WiMP har lanserat en uppdatering som innebär att
deras HiFi-användare får tre nya nyckelfunktioner - HiFi-ljudkvalitet i
datorn, integrerat WiMP-magasin i spelaren och utökad spårinformation med fakta om vem som har skapat musiken - och i tillägg startar
de en satsning på musikvideo.
Sedan WiMP HiFi lanserades i oktober 2013 har tusentals användare anslutit sig till tjänsten. WiMP HiFi finns sedan tidigare för
mobiltelefoner, surfplattor och nätverksspelare och nu även för PC
och Mac.
– Det har varit en mycket större efterfrågan på WiMP HiFi än vad vi
hade räknat med, men det är inte förvånande med tanke på tillväxten
av avancerade stereoanläggningar och hörlurar. Musikälskare har
utvecklats bortom det enkla behovet av tillgång till musik. Nu bryr
de sig också mycket mer om upplevelsen av musiken. HiFi är ljudets
motsvarighet till HD och när människor skaffar mer avancerad ljudutrustning så söker de tjänster som kan ge dem bästa möjliga ljudupplevelse, säger WiMPs VD Andy Chen.
WiMP menar att musik är en multimediaupplevelse som inte bara
är begränsad till rent ljud eller video, utan snarare är en kombination av båda. Med lanseringen av HiFi som bas kommer WiMP att
fortsätta omdefiniera streamingupplevelsen genom att inkludera
musikvideor i tjänsten.
Den första delen av videofunktionen betalanseras nu med en redaktionell kanal med utvalda, populära video i WiMP. Tjänsten finns
till en början tillgänglig för Androidanvändare och kommer inom en
snar framtid även till iOS.
– Vi är bara i början av den stora omdefinieringen av vad ett musikabonnemang egentligen ska betyda för dagens konsumenter. Vi har
en lång resa framför oss och WiMPs målsättning är att bli ledande i
att tillhandahålla multimediamusikupplevelser som kombinerar ljud,
video och annan musikunderhållning, säger Andy Chen. n

SEX MILJONER PS4

Sony Computer Entertainment Inc. (SCE) meddelade 4 mars att över
sex miljoner PlayStation4-konsoler sålts världen över, på mindre än
fyra månader. Försäljningssiffrorna omfattar även de 370 000 enheterna som sålts i Japan sedan lanseringen den 22 februari.
SCE berättar vidare att över 13,7 miljoner PS4-spel sålts och att
det mest sålda spelet är Killzone Shadow Fall med 2,1 miljoner sålda
exemplar. Mer än hälften av alla som äger en konsol har ett PS Plusmedlemskap, fler än 100 miljoner delningar med Share-knappen på
DualShock4 har utförts samt 3,6 miljoner streamade spelsessioner
med över 56 miljoner visningar. n

Kampanjpris

499 kr
Ord. pris 2199 kr

Nu har vi återuppfunnit parabolen.
Den blev fyrkantig.
Du som är fackhandlare är säkert redan bekant med de många
fördelarna med tv via satellit. Bäst bild och ljud på marknaden,
det är pålitligt och ger stort utbud av tv-kanaler, särskilt
HD-kanaler. Att det trots alla fördelar ändå är en del kunder som
tvekar inför satellit-tv pga själva parabolen har du förmodligen
också upplevt.

plattantenn 499 kr (Ord. pris 2199 kr)
HD-box 499 kr (Ord. pris 2699 kr)
Familjepaketet fritt i 3 mån (värde 924 kr)
Fri basinstallation (värde 1350 kr)

Eftersom problem är till för att lösas så lanserar vi nu en fyrkantig och platt parabol som dessutom är betydligt mindre och mer
diskret i sin design. Eftersom den inte riktigt liknar en parabol
längre kallar vi den plattantenn.
Men oavsett vad man kallar den kan du nu sälja Canal Digitalabonnemang till kunder som bor i lägenhet, eller som ogillat de
gamla parabolerna. Just nu har vi en kampanj på plattantennen
vid tecknande av Familjepaketet, med fri HD-box.

Kampanjvillkor: Abonnemanget löper på 27 månader (varav 24
betalande). Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet + startavgift + box) är 5946 kr.

För mer info se www.canaldigital.se/plattantenn eller prata med din DC, se kontaktuppgifter nedan.

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

Fredrik Sackerud, varuhuschef på Elgiganten på Kungsgatan i centrala Stockholm, är optimist.

TV-tittande i ny form
TV-försäljningen har fått bra draghjälp från OS
i Sotji, men Elgiganten på Kungsgatan räknar
med en fortsatt positiv trend under våren och
sommaren. Nu ser man också att kunderna
mer och mer köper TV och plattor i ett paket
för att kunna se TV överallt.
TEXT & FOTO: MIKAEL TÖRNWALL

F

redrik Sackerud, varuhuschef på Elgiganten på Kungsgatan i centrala Stockholm, är optimist.
Han berättar att man noterat en högre försäljning i
början av 2014, jämfört med samma period förra året. Inte helt
oväntat är OS-sändningarna från Sotji en viktig drivkraft.
– Vi ser ett stort intresse för mobila enheter som surfplattor
och smarta mobiler. Folk ser inte enbart på OS i vardagsrummet
utan lika mycket på bussen i dag, berättar Fredrik Sackerud.
Farhågan är att efterfrågan ska dö ut så snart OS är över och
idrottsmännen rest hem, men Fredrik Sackerud tror på en fortsatt
god utveckling.
– Jag tror på ljusare tider. Personligen hoppas jag på en fin
trend under våren och början av sommaren, säger Fredrik Sackerud.
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Större & större

När det gäller TV ser Fredrik Sackerud en tydlig trend mot större
och större TV-apparater. Om 32 tum var det normala för ett par år
sedan är det vanligaste i dag mellan 46 och 50 tum.
Enligt Fredrik Sackerud är kundernas första prioritet bildkvalitet. De flesta TV som säljs i dag är Full HD. Det andra kunderna
tittar efter är Smart TV-funktioner.
– Där skiljer sig ju tillverkarna åt en del och det är rätt vanligt
att kunden frågar efter vilken TV som är mest användarvänlig och
har de bästa funktionerna, förklarar Fredrik Sackerud.
Det är uppenbart att Smart TV och olika streaming- och playtjänster har förändrat människors TV-tittande i grunden. Med en
Smart TV kan konsumenten sätta samman sin egen tablå och titta
när det passar honom eller henne.

Fler enheter

En annan trend är att vi ser på TV via flera olika apparater. TV:n
har gått från att vara det centrala i hur vi kommunicerar media till
att bli en del av ett större system. Förutom en TV i vardagsrummet har vi en eller flera plattor och smarta mobiler i hushållet.
– Det är inte ovanligt att folk kommer in med avsikt att köpa en
TV, och när vi förklarar för dem hur TV hänger ihop med andra
enheter så kommer de ut med en ny TV och en platta, avslutar
Fredrik Sackerud. n

S NAB B INDE X

Diagrammet ovan visar den ackumulerade försäljningen sedan januari 2014 av åtta produktgrupper samt totalt försäljningsvärde. Statistiken avser produkter i antal,
utom för audio och totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden, jämfört med motsvarande period 2013.

ElektronikBranschens snabbindex:

Kort analys & trendrapport
Stora TV-skärmar, mobiler och surfplattor går
bra, men fortsatt tungt för flera produkter.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

D

et har varit en trend en längre period, men nu visar
det sig tydligt att försäljning av TV-apparater har bytt
från mindre skärmstorlekar till större. Marknaden för
TV-skärmar över 43 tum har under årets första tre månader ökat
med 4,9 procent. Butikerna anger att det snarast är 55 tum och
uppåt som konsumenterna efterfrågar.
En annan trend som håller i sig är att surfplattor och smarta
mobiler fortsatt visar bra försäljning. Och då är det dessutom från
en redan hög nivå. Mobilerna ökar med 8,9 procent och surfplattorna med 3,4 procent. Noterbart är att laptops minskar med 5,2
procent.
Många produktgrupper visar fortsatt sämre försäljning. Både
foto och audio har det tungt och backar. Såväl videokameror som
stillbildskameror, både kompakta och system, minskar i försäljning under årets första månader. Den totala försäljningen inom
hemelektronik backar med 9 procent under Q1, medan det kan
konstateras att mars månad ändå visade på ett mindre dåligt
resultat med -5,1 procent.

Löpande redovisning

Detta är den första editionen av ElektronikBranschens nya snabbindex. De första dagarna varje månad kommer vi att redovisa
föregående månads försäljning av konsumentelektronik i Sverige.
Snabbindex ger en bild av hur det går i branschen generellt,
samt att vi bryter ut ett antal produktsegment och ger en snabb
analys och trendrapport kring dessa. Framförallt kommer vi att
visa på de ackumulerade siffrorna för året, då månatliga variationer kan vara missvisande för att peka på egentliga trender.

Om ElektronikBranschens snabbindex

ElektronikBranschens snabbindex redovisar månatlig försäljning
hos föreningens medlemmar och ger därigenom en kontinuerlig
bild på marknadsutvecklingen inom elektronikbranschen.
Deltagande handlare: Audio Video, Elgiganten, Euronics, Media
Markt, NetOnNet och Siba.
ElektronikBranschens månatliga snabbindex finns på hemsidan
www.elektronikbranschen.se/press, där man även finner ElektronikBranschens kvartalsvisa Butikschefsindex. n
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TILL:
STATSMINISTER FREDRIK REINFELDT (M)
NÄRINGSMINISTER ANNIE LÖÖF (C)
SOCIALMINISTER GÖRAN HÄGGLUND (KD)
UTBILDNINGSMINISTER JAN BJÖRKLUND (FP)
FÖR KÄNNEDOM:
IT- OCH ENERGIMINISTER ANNA-KARIN HATT
KULTURMINISTER LENA ADELSOHN LILJEROTH
ORDFÖRANDE KONSTITUTIONSUTSKOTTET PETER ERIKSSON
ORDFÖRANDE KULTURUTSKOTTET GUNILLA CARLSSON
MAGNUS LARSSON, MRTV
GÖRAN MARBY, PTS
ÅSA SUNDBERG, TERACOM

Öppet brev till regeringen:

Eva Hamilton, VD SVT. Foto: Carl-Johan Söder, SVT.

Angående beslutet att minska utrymmet för TV-sändningar i marknätet
Eva Hamilton, VD SVT, Casten Almqvist VD
TV4-Gruppen och Jonas Sjögren VD SBS Discovery skrev 21 mars ett öppet brev till regeringen angående beslutet att avveckla delar av
marknätet för TV-sändning. Brevet återges i
sin helhet nedan.

V

i, undertecknande, är djupt oroade av den process som regeringen initierat genom beslutet att
avveckla TV-sändningarna i marknätets så kallade
700-band redan till den 1 april 2017. Ett beslut som nu lett till att
Myndigheten för radio och TV utannonserat att man kommer att
utgå från att det från och med den 1 april 2017 bara kommer att
finnas fem sändarnät tillgängliga för TV-sändningar, trots att det
enligt Teracom finns möjlighet att frigöra ett sjätte sändarnät.
När bara en månad återstod innan samtliga kommersiella
sändningstillstånd för tv löpte ut och nya skulle tilldelas, fattade regeringen beslut om att avveckla en stor del av utrymmet
för marksänd TV i Sverige. Resultatet av beslutet innebär stora
nackdelar för såväl tittarna som medieföretagen – och i förlängningen också för produktionsbolagsmarknaden och upphovsmän.
I praktiken slår ett antal konsekvenser in redan 1 april 2014, det
vill säga en dryg månad efter regeringsbeslutet.
Vi är förbluffade över den brist på genomlysning av beslutet
som förevarit och över den bristande kännedom som tycks råda
om konsekvenserna för Sveriges mediebolag. Vi menar därtill att
den nu inledda processen är både rättsosäker och odemokratisk.
Beslutet har olika konsekvenser för olika delar av marknaden:
1) För de kommersiella TV-företagen, som för fyra månader sedan ansökte om sexåriga tillstånd är situationen rättsosäker. Utan
klara besked om vilka villkor som ska gälla för SVT och utan säker
vetskap om huruvida de får tre- eller sexåriga tillstånd, så har de
förväntats att på några dagar räkna om sina investeringskalkyler i
grunden och ta ställning till en situation som lagstiftaren bara sagt
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ska inträffa om det finns särskilda skäl. Regeringens senfärdighet
att fatta beslut i 700-bandsfrågan kan knappast vara ett sådant
skäl, när alla fakta legat på bordet sedan september 2013. Om
beslut tas enligt plan kommer de som eventuellt förlorar sina
tillstånd att ha tre dagar på sig att upphöra med verksamheten.
Det kan inte anses demokratiskt försvarbart.
2) De kommersiella kanalerna tvingas enligt förslaget migrera
till ny teknik. Det innebär att väldigt många som tittar via marknätet eller har en TV i fritidshuset som tar emot marksändningarna,
år 2017 förlorar möjligheten att ta emot kommersiell TV om de
inte skaffar sig en ny box eller TV. För kanaler som TV4, som konkurrerar med SVT om tittarna, innebär detta en kraftfull nackdel.
En del av befolkningen kommer sannolikt hamna i en situation
snarlik den före 1991, då de bara kommer att ha SVT:s kanaler att
välja på. Detta slår mot mångfalden i det svenska TV-landskapet.
Den uppkomna situationen är helt oberedd: Det finns inga förarbeten som tar hänsyn till den nu uppkomna situationen.
3) SVT och UR har med bara några dagars varsel givits ett val
mellan tre grundläggande alternativ.
1. Ta initiativ till en forcerad migrering av public servicesändningarna till 2017. SVT har som enda part möjlighet
att vägra migrera till ny teknik. Alternativet innebär att
SVT både skulle ta ansvar för beslutet att hundratusentals
hushåll skulle behöva skaffa ny utrustning i hemmet för
att se public service och att marknätet skulle utsättas för
extrema påfrestningar. Migreringen skulle därutöver kosta
betydande belopp. SVT kan omöjligen ta ansvar för detta
utan hänvisar till sin rätt att inte migrera redan 2017.
2. Acceptera radikalt ökade distributionskostnader för
samma utbud, medel som tas från programproduktion.
Kostnaden är beroende av i vilken utsträckning de kommersiella bolagen väljer att ligga kvar i marknätet, men
även i bästa fall handlar det om hundratals miljoner kronor
under tillståndsperioden – pengar som skulle ha använts
till program.

D I GITAL -TV

Casten Almqvist, VD TV4-Gruppen. Foto: Linus Hallsenius.

3.

Sänka kvaliteten på sändningarna, det vill säga upphöra
med HD-sändningar per den 1 april över samtliga plattformar utom satellit. I detta läge minskar merkostnaderna
och programutbudet kan upprätthållas (men med sämre
bildkvalitet).
I alla tre fallen är resultatet att TV-avgiftsbetalarna får mindre
valuta för TV-avgiften. Det är svårt att se att inte förtroendet för
public service och regeringens mediepolitik kommer att drabbas.
Genom 700-beslutet har förutsättningarna för SVT:s verksamhet ändrats på ett sätt som står i strid med det beslut om SVT:s
sändningar 2014-2020 som fattades i bred enighet av åtta partier
i riksdagen så sent som i november. SVT vill också påminna om
att det var en liknande process som ledde till att finländska Yle
försattes i en akut ekonomisk kris och Finlands TV-licenssystem
havererade.
4) Det är anmärkningsvärt att regeringen inte med en rad i beslutet kommenterar det faktum att hundratals miljoner kronor årligen, om inga åtgärder vidtas, kommer att föras bort från svensk
innehållsproduktion, inom såväl public service som kommersiella
bolag. Vi noterar att förändringarna kommer att slå särskilt hårt
mot de mediebolag och kanaler som har en mer omfattande
svensk produktion. Ingenstans kan vi hitta en analys av hur detta
slår mot svensk medieindustri.
5) Regeringen har initierat en process som skapar en akut kris
för marknätet. Man har dessutom hittills avvisat den möjlighet
som finns, och som både Teracom och PTS pekat på, att underlätta omställningen genom att garantera ett sjätte sändarnät för
TV i bandet under 700 mHz. Regeringen har således satt igång
en process som kan få kraftiga följdverkningar för det svenska
medielandskapet. Balansen mellan olika distributionsformer och
mellan innehållsleverantörer och distributörer riskerar att ändras
i grunden. Mediebolagen hamnar i en beroendeställning till de
ledande telekombolagen, som dessutom aviserat att de avser att
börja ta betalt för mediebolagens möjligheter att förmedla sitt
innehåll över nätet. Om marknätet nu blir mindre attraktivt för de

Jonas Sjögren, VD SBS Discovery. Foto: Magnus Selander, Kanal 5.

kommersiella TV-bolagen, så innebär det i förlängningen att det
inte längre finns någon möjlighet att förmedla TV-innehåll fritt i
Sverige.
Mot bakgrund av de ovan beskrivna konsekvenserna kan vi inte
acceptera premissen att det är nödvändigt att forcera ett frigörande av 700-bandet. Det var just de kraftfulla negativa effekterna
för TV-marknaden som fick oss, regeringens expertmyndigheter,
Teracom, samt en rad andra att avråda en forcerad process med
en treårig avveckling av TV-sändningarna.
Vi delar övertygelsen om att våra tjänster behöver nå ut via
ett utbyggt bredbandsnät. Därför vill vi bidra till att skapa goda
förutsättningar för en stark digital IT-infrastruktur som bygger på
en kombination av broadcast och bredband, såväl mobilt som
fast. Det är fullt möjligt att frigöra frekvenser till telekom 2020
genom en ordnad process med TV-industrins medverkan. Det
fanns en modell som skulle tillgodose både TV-branschens och
telekombranschens behov, något som är nödvändigt: det finns
inom överskådlig tid inte en chans att de mobila bredbandsnäten
ska kunna bära samhällets behov av TV.
Regeringen kan rimligen inte ha förutsett konsekvenserna av
beslutet som nu visar sig vara kraftigare än väntat. Vi undertecknande uppmanar därför regeringen att tänka om eller att omedelbart redogöra för den plan som vi hoppas finns för att hantera
den akuta situation som branschen hamnat i som en konsekvens
av regeringens beslut. n
EVA HAMILTON, VD SVT
CASTEN ALMQVIST, VD TV4-GRUPPEN
JONAS SJÖGREN, VD SBS DISCOVERY
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Philips Android-TV
2014 års nyhet från Philips, Ambilight TV –
powered by Android, är snabbare och smartare än någonsin. I kombination med den nya
generationens Ambilight-system erbjuder Philips Androidbaserade TV nya tittarupplevelser,
både vad gäller hastighet och utbud, anger
företaget.

M

ed Android som operativsystem kombineras
läsplattans och smarttelefonens snabbhet med
Philips prisvinnande bildkvalitet, och även
innehållsmässigt är det en stor förändring då Androids operativsystem förmedlar alla Googles Play-tjänster, detta utöver Philips
egen portal som idag innehåller bland annat Netflix, SF Anytime,
Headweb, Viaplay, Spotify med mera, berättar företaget.
För den spelintresserade förstärks spelkänslan med ”Philips
Ambilight TV – powered by Android”, tack vare den snabba
Android-plattformen och med Google Play Stores breda spelutbud. Det blir dessutom enklare då man kan ansluta en trådlös
handkontroll för spel direkt till TV:n, berättar Philips.
Philips patenterade bakgrundsljus Ambilight tar också ett steg
in i spelvärlden då ljuset kan ställas in i ”gaming mode”, vilket
anges innebära supersnabba ljus- och färgväxlingar som
hänger med i spelets dynamik.
– Övergången till en Androidbaserad plattform är ett stort steg
som även kommer att märkas i vår
marknadsföring i samband med
lanseringen i maj, där vi återigen
bryter ny mark och lämnar det
konventionella långt bakom oss
för hisnande upplevelser som
speglar storheten i en Philips
Ambilight TV, säger Joakim
Örnstig, nordisk marknadsdirektör på TP Vision, som tillverkar och distribuerar Philips TV.
Prestandamässigt innebär
DesignLine med nytt stativ.
den nya generationen ”Philips
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Ambilight – powered by Android” ett stort lyft, säger Philips, vars
prisvinnande teknik för att förbättra detaljrikedomen nu med mer
kraftfulla quad core-processorer kan användas med full kraft i
övergången till 4K UltraHD med väsentligt förbättrad bildkvalité
som resultat.
Överlag är Philips Ambilight TV 2014 mer användarvänlig än
någonsin. Med dubbla tuners direkt i TV:n förenklas hårddiskinspelningen då det är möjligt att titta på ett program samtidigt
som ett annat spelas in. Fjärrkontrollen har, förutom tangentbord,
en inbyggd mus för att peka och klicka direkt på TV:n och mikrofon för Google Search. Även med Apple iOS-baserade produkter
kommer delning av multimediafiler och fjärrkontrollsfunktionerna
fungera lika bra som tidigare.
Den nya smarta kameran som finns i flera av årets modeller har
flera funktioner, som till exempel Adaptive picture quality, som
anpassar bildkvaliteten till tittarens position i rummet. Via kameran går det även att styra vissa TV-funktioner med hjälp av gester,
kameran fungerar naturligtvis även till Skype.
Philips Ambilight TV - powered by Android lanseras nu i
8000-serien och kommer att finnas i storlekarna 46 och 55 tum,
både i Ultra HD (4K) version och i en Full HD ultra slimmad version
med fyrsidig Ambilight. De nya TV-apparaterna beräknas finnas i
butiker i Europa under maj.

Nydesignad DesignLine

Philips DesignLine som belönats med ”designvärldens Oscar”,
”Gold iF Product Design Award”, släpps nu i en version enbart för
de nordiska marknaderna, med ett stativ i ny svart krom-design.
Philips DesignLine, den unika TV:n i ett stycke glas, möblerade
om såväl uppfattningen om TV-design och världens finrum när
den presenterades våren 2014, menar Philips, och berättar att
gensvaret har varit särskilt stort i Norden – en betydande andel
DesignLine har skeppats hit.
– DesignLine har träffat rätt i den nordiska designestetiken,
kanske beroende på att det fanns ett skandinaviskt inflytande i
designprocessen. Därför är det glädjande att vi exklusivt för våra
nordiska kunder kan addera nytt material, svart krom, som är
både en design- och möbleringsförbättring, säger Joakim Örnstig.
Philips 55-tums DesignLine 2014 i exklusiv svart kromdesign
kommer att finnas hos utvalda återförsäljare från och med maj
2014. Det är även möjligt att köpa stativet separat. n
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PALLAR DU - PALLAR PENTAX.
Med hela 92 stycken speciella tätningar kan du ta de bilder du vill, även i de mest ogästvänliga miljöer.
Varken spöregn, snöstorm eller sand stoppar Pentax K-3. Med en CMOS-sensor i APS-C storlek med 24
megapixel, ett förbättrat AF-system med 27 autofokuspunkter, seriebildstagning med 8,3 bilder per sekund,
en mer korrekt exponeringsmätning, precis autofokus och bättre vitbalansering,
Särskilt
Fotografi:
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ger PENTAX K-3 dina bilder en helt ny dimension.

rekommenderad

inntrykk

& bild

02 2014
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Pentax K-3

VÄDERSKYDDAD
CMOS-SENSOR MED 24 MEGAPIXEL
VÄRLDENS FÖRSTA KAMERA MED LÅGPASSFILTER-SIMULATOR
AVANCERAD ANTI-MOARÉ FUNKTION
SERIEBILDSTAGNING MED 8,3 B/SEK
3,2” LCD MED 1.037.000 BILDPUNKTER
Fotografi:
Fotografi
DUBBLA KORTPLATSER
Godt kjøp
anbefaler
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Försäljningen 2013:

Nedgång med ljuspunkter
Även om flertalet produktområden visade
negativa tal för 2013 fanns ljuspunkter, exempelvis surfplattan, som med hjälp av en mycket
stark försäljning i julhandeln passerade
laptop-försäljningen på helårsbasis. Surfplattan nådde 1,1 miljoner enheter medan laptop
hamnade på 1,0 miljoner.
TEXT: BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB

F

örsäljningstrender med fokus på olika produkter
kommer framöver att löpande presenteras på www.
elektronikbranschen.se och i nyhetsbrev. I denna redovisning sammanfattar vi utfallet för 2013.
Med tanke på fortsatt goda förutsättningar för de svenska hushållens ekonomi, samtidigt som elektronikbranschens produkter
nu hamnat på årssiffror som är lägre än på flera år, finns goda
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möjligheter för en positiv utveckling under närmaste tiden. TVförsäljningen, som väger tungt i varukorgen, bör under året vända
uppåt igen då utbytet för de första platt-apparaterna blir aktuellt, samtidigt som uppkopplingsmöjlighet och större skärm är
drivande för försäljningen. Alternativ-TV i form av surfplattor, som
blir mer och mer smarta, kommer att fortsätta sin försäljningsökning under de kommande åren.

TV

TV-försäljningen sjönk under 2013 med 90000 apparater till
750000. Samliga bildstorlekar upp till och med 42” minskade,
medan formaten 46-51” under året blev populäraste med 195000
sålda enheter. Störst ökningstakt hittar vi bland 52-57”, som
ökade med 65 procent till 75000 apparater.
Plasma-TV fortsatte tappa andel och utgjorde under året endast 7 procent av TV-försäljningen.
Smart-TV-andelen har passerat 70 procent och fortsätter stadigt uppåt liksom apparater med DVB-T2 som finns i tre av fyra
sålda TV.

STATISTIK

Den starkt ökande andelen större TV-skärmar medförde att
genomsnittspriset för en TV vände uppåt efter flera års nedgång,
och hamnade på 6475 kronor. Totala försäljningsvärdet blev därmed 4875 miljoner kronor, en minskning med drygt 9 procent.

DVD- och Blu-rayspelare

Det stadigt ökande utbudet av on-linetjänster av olika slag, medför att behovet av DVD/Blu-rayspelare minskar. Försäljningen av
separata spelare minskade med 50000 enheter till 245000.
Snittpriserna sjunker och försäljningsvärdet stannade på 195
miljoner kronor.

Audio

Antalet sålda ljudanläggningar ökade marginellt till 310000.
Dockningsstationer, hemmabio med Blu-ray och även receiverbaserade anläggningar ökade i volym, medan hemmabio med DVD
samt audiosystem tappade försäljning. Snittpriset för hemmabioanläggningar sjönk trots en större andel Blu-ray, vilket innebär att
försäljningsvärdet för stationär audio hamnade 4 procent under
2012 års nivå.
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Kameror

Inom portabel audio drabbar ”smartphone-effekten” försäljningen av personliga musikspelare som fortsätter att minska.
Försäljningsvärdet för produktområdet minskade därmed med 17
procent till 170 miljoner kronor.

Videokameror

Tack vare ett allt större intresse för Actionkameror, har nedgången för videokameror avstannat. Volymen blev i stort sett lika som
2012 medan försäljningsvärdet minskade med 5 procent till 190
miljoner kronor.
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Liksom föregående år blev kompakta systemkameror enda
produkten med ökande försäljning under 2013. D-SLR minskade
med 18 procent till 115000 kameror, och de enklare kompaktkamerorna tappade nästan en tredjedel av försäljningen, ner
till 275000 kameror. Ökningen med 3000 enheter för kompakta
systemkameror innebär därmed att totala antalet sålda kameror
minskade med 25 procent, sannolikt mycket beroende på de allt
bättre kamerorna i mobiltelefonerna.
Försäljningsvärdet för hela produktområdet hamnade på 2135
miljoner kronor, -19 procent.

Mobiltelefoner

Försäljningen av smarta mobiltelefoner - smartphones - 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 5 procent
och över hälften kommer 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 5 procent till 3,5 miljoner mobiler.
Enligt ElektronikBranschens BCI (ButiksChefsIndex) är smarta
mobiltelefoner den produkt som en övervägande majoritet av
kunderna pratar om i butikerna. n

C ES

Eric Gjerulf, Sennheiser, visar lurar för Samsung på CES2014.

Konrad Bergström, ZoundIndustries, vid Marshall Woburn på CES2014.

CES2014 – Sennheiser:

CES2014 – ZoundIndustries:

Sennheiser har lanserat In-Ear hörlurar (med
mikrofon) för Samsung Galaxy.

Svenska ZoundIndustries visade på CES2014
upp sin tredje Marshallhögtalare – Woburn.

Speciallurar

Högtalare nr3

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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ric Gjerulf, Sennheiser, berättar att de nya In-Ear hörlurarna MM 30G, som finns i vitt och svart, vänder sig
till användare av Samsung Galaxy smartphones (det är
ganska många användare) och på kartongen står det ”For Samsung Galaxy”.
En anledning är att man inte vill att kunderna skall känna sig det
minsta osäkra – ”For iPhone” fungerar fint, men ”For Android”
upplevs inte helt klockrent för alla varför Sennheiser nu väljer att
satsa på ”For Samsung Galaxy”...

oundIndustries lanserade sin första högtalare,
Marshall Hanwell, i legendariska Hansa Studio
(The Hall by the Wall – där bland andra David Bowie, Iggy Pop, Depeche Mode och Ossler spelat in skivor) i Berlin
hösten 2012. Hanwell är en tiokilos 100W-högtalare med volym/
bas/diskant samt vippströmbrytare och 3,5mm-ingång – den
saknar alltså trådlös uppkoppling.
På IFA hösten 2013 kom Marshall Stanmore, som är en mindre
version av Hanwell (fem kilo och 80W) med såväl Bluetooth som
AUX- och optisk ingång (för till exempel Apple TV).
Woburn kan kortfattat beskrivas som en Hanwell med funktionerna från Stanmore – den är alltså i storlek ungefär som Hanwell
men har Bluetooth med mera.
Konrad Bergström, ZoundIndustries, förklarar att Woburn
sannolikt kommer börja säljas i augusti – och han berättar att de
sålde ungefär 30 000 Stanmore i Q4 2013 och att de räknar med
att sälja drygt 100 000 i år.

E

Ny färg på Momentum

Momentum har kommit i en ny färg, kallad Ivory, och finns nu i
tre färger (brun, svart och vit/beige) medan ”lillebror” Momentum On-Ear finns i sju färger. Vilka säljer bäst?
– Momentum On-Ear säljer mest, men de har också ökat försäljningen av Momentum, svarar Eric Gjerulf.
Sennheiser presenterade på CES2014 tre nya DJ-lurar - HD6,
HD7 och HD8 - som är inspirerade av klassikern HD25, och HD7
kommer säljas brett medan de två andra endast säljs via musikkanalerna.
Inom spelsegmentet har Sennheiser lanserat två nya hörlurar
för gamers – G4ME ONE och G4ME ZERO. Båda är vita Over-Ear
hörlurar och skillnaden är att ONE är öppna (och alltså släpper in
betydligt mycket mer från omgivningen) medan ZERO är slutna. n
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Z

Ny Molami-lur

ZoundIndustries har lanserat en ny Molami hörlur, kallad Plica,
som enkelt uttryckt kan beskrivas som en mindre variant av Molami Pleat.
Plica är en On-Ear hörlur som enligt företaget skiljer sig från
andra med sin avancerade design samtidigt som den levererar en
lyssningsupplevelse utöver det
vanliga, och den låga distorsionen skall ge ett naturligt och
behagligt ljud med djup och klar
basåtergivning.
Hörlurskåporna och huvudbandet är klädda i ett mjukt
Napa läder och öronkuddarna
går att ta av och tvätta. n

CES

Steven Doan Schmidt, Jabra, med nya Solemate Max på CES2014.

Ulf Sandberg, Krusell, i företagets monter på CES2014.

CES2014 – Jabra:

CES2014 – Krusell:

Jabra visade på CES sin nya - och största trådlösa högtalare, Solemate Max.

Krusell visade på CES2014 upp en mängd fodral för smartphones och flip case är hett.

Maxad Sula

Flip case

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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samband med CES i Las Vegas lanserade Jabra ytterligare
en trådlös högtalare i serien Solemate. Hösten 2012 kom
den första Solemate och hösten 2013 kom Solemate
Mini. Nu har Solemate Max lanserats.
Steven Doan Schmidt, Jabra, berättar att Solemate Max har 14
timmars speltid på det inbyggda batteriet samt att den har fyra
högtalarelement (två diskenter och två basar) plus en stor, passiv
subwoofer – och att den kan spela högt...
Jabra anger att festen blir ännu bättre med Jabras Sound App
med den nya funktionen Social Jukebox med vilken man kan
skapa sin egen spellista, som man kan lägga ut på Facebook.
I Jabras Sound App ingår också ett samarbete med Dolby och
ljudförbättringen Sound Space Expander.
Solemate Max (som är skyddad mot smuts, damm och vatten)
har en gummiklädd bottenplatta som gör att den står stadigt,
samt ett rejält handtag som gör det enkelt att ta med musiken.
Under skalet finns Bluetooth och NFC, för enkel trådlös ihopkoppling med till exempel smartphones och surfplattor, och det
finns också en sladd fäst i bottenplattan som ger möjlighet till
ihopkoppling om man inte vill använda Bluetooth.
Jabra har nu tre trådlösa Bluetooth-högtalare i sitt sortiment:
* Solemate Max – 302 x 102 x 138 mm stor, vikt 3 000 gram.
* Solemate – 172 x 64 x 70 mm stor, vikt 610 gram.
* Solemate Mini – 125 x 53 x 60 mm stor, vikt 295 gram. n

rusell har sedan tidigare ett samarbete med Sony Made for Xperia - vilket innebär att de kan lansera
fodral samma dag som nya mobiler lanseras på
marknaden (eller till och med tidigare). Nu samarbetar Krusell
även med Nokia - Works for Nokia - och de har skrivit avtal med
Microsoft Stores i USA.
Ulf Sandberg, Krusell, berättar att de även säljer fodral till
Nokias billiga smartphones ”Asha”, och trenden är flip case till
de mobilerna också, och de säljer i stora mängder i bland annat
Indien.

I

K

Topp 10 i januari

Krusell har släppt en ”Topp 10-lista” för januari 2014, där de
mäter hur många mobil- och smartphone-fodral som beställts
av Krusell under januari månad – och då Krusell säljer sina fodral
i ungefär 70 länder på sex kontinenter kan listan sägas vara en
global indikation på vilka mobiler som är hetast för tillfället.
Nummer ett på listan är Sony Xperia Z1 Compact, som är ny
på listan och puttar ner sin storebror Sony Xperia Z1 till en andra
plats. Hela fem av de tio mobilerna är nya på listan i januari (förra
månadens placering inom parentes):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(x) Sony Xperia Z1 Compact
(1) Sony Xperia Z1
(2) Apple iPhone 5
(x) Nokia Lumia 1320
(x) Acer Liquid E2
(x) LG G2
(3) Samsung Galaxy S4
(x) Samsung Galaxy S4 Active
(4) Samsung Galaxy S4 Mini
(7) HTC ONE n
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Klas Elm, ElektronikBranschen, i Philips/Woox Innovations monter på CES2014.

Ole Gunnar Ingul, Strong Scandinavia, och Johan Huss, TCL, på CES2014.

CES2014 – Philips/Woox:

CES2014 – TCL:

På CES lanserade Woox Innovations Philips
nya Fidelio E2 – trådlösa studiohögtalare.

TCL är en av fem panelproducenter i världen,
och nu kommer deras TV till Norden.

Fidelio mm

Nu i Norden

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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å IFA i höstas lanserades Philips Fidelio E5, ett 2.1-högtalarsystem med ”surround on demand”, där man kan
ta loss två högtalare och använda dem trådlöst för att
få surroundljud, och på CES2014 utökades E-serien med Philips
Fidelio E2, som ett par trådlösa studiohögtalare.
E2 har NFC och Bluetooth (med aptX för högsta ljudkvalitet)
men kan även kopplas in via HDMI eller optisk/koaxial ingångar.
Högtalarna, som har trätopp, är försedda med 100W förstärkare
och 4-tums baselement plus diskant.
Philips visade på CES också upp ett antal nya, mindre Bluetooth-högtalare – där den tåliga och skvättsäkra modellen Dot
stod ut i mängden genom att man kan stänga av dem genom att
vända dem upp och ner.

le Gunnar Ingul, Marknadschef på Strong Scandinavia som distribuerar Thomson och TCL i Norden,
berättar att Ultra HD TV från Thomson lanseras i
mars 2014, och något senare kommer även Ultra HD TV från TCL
till den nordiska marknaden.
De första Thomson-modellerna är i storlekarna 50 och 55 tum,
men redan i sommar kommer en 85-tummare. När det gäller TCL
är det 55 och 65 tum som gäller till en början, och huruvida även
större modeller kommer lanseras i Norden (som till exempel den
110-tummare som är i produktion och som givetvis fanns i företagets monter på CES2014) får framtiden utvisa.
Johan Huss, Nordisk försäljningschef på TCL, berättar att företaget fokuserar hårt på Ultra HD i år samt att de kommer lansera
såväl platta som böjda - curved - modeller. Johan Huss gissar
att Ultra HD kommer stå för cirka 3-4 procent av försäljningen i
Norden i år.
På CES visade TCL även upp OLED-TV i storlekarna 30,5 och 55
tum, och de kommer lanseras i början av 2015.
I montern fanns även de TV som än så länge står för den stora
volymen i företagets försäljning i Norden – TCL Color Line, som är
TV i olika färger i storlekarna 19, 24, 26 och 28 tum med DVB-T2
och möjlighet till 12-voltsdrift. n

P
Lurar

På hörlurssidan fanns en hel del nyheter och ett exempel är
Strada, som har ”skosnöredesign” och som trots sitt slimmade
utförande rymmer 32 mm element.
Många företag visade på CES2014 upp stereoanläggningar i
vad som ofta kallades för ”Brasilansk design”, och det handlar om
stora anläggningar med stora högtalare och ett formspråk som ligger en bit ifrån ”sober skandinavisk design”. Philips variant kallas
Nitro och det är en partyanläggning med Bluetooth och högtalare
med 20-tums subwoofer. Uteffekten angavs till 40 800W totalt... n
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CES

Anders Huge, Intel, med Edison på CES2014.

Martin Johansson, Lenovo, i företagets monter på CES2014.

CES2014 – Intel:

CES2014 – Lenovo:

Intel presenterade på CES i år bland annat
Edison – en dator stor som ett SD-kort.

Lenovo visade bland annat upp sina multimode produkter på CES2014.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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dison är namnet på en dator med Quark-teknik och
med samma formfaktor som ett SD-kort. Edison har
inbyggt stöd för trådlös kommunikation samt stöd för
flera olika operativsystem.
Anders Huge, Intel, berättar att Edison kommer att möjliggöra
snabb produktutveckling, från prototyp till produktion, av uppfinnare, entreprenörer och konsumentproduktdesigners när den blir
tillgänglig i sommar.
Intels VD, Brian Krzanich, presenterade i sitt keynote-anförande
på CES2014 en rad olika produkter, initiativ och strategiska samarbeten för att accelerera innovation tvärs över ett brett utbud
av mobila och kroppsburna enheter såväl som för individuella
uppfinnares uppkopplade skapelser.
Krzanich målade upp en bild av hur datorlandskapet är under
förändring och hur säkerhet är en allt för viktig del för att inte
vara integrerad i alla enheter. Världen är på väg in i en era där
integrerad teknik inte definieras av enheter utan hur tekniken integreras i människors liv på sätt som ger individen både nytta och
värde. Som exempel lyfte Krzanich fram flera engagerande och
intuitiva tekniker som Intel kommer att börja leverera under året.
Intel kommer till exempel att ge Intel-baserade enheter mänskliga
sinnen i form av en helt ny teknikfamilj bestående av både hårdoch mjukvara under namnet Intel RealSense-teknik.
Intel arbetar aktivt med en rad olika produkter och initiativ med
målsättningen att öka innovationstakten för kroppsburna enheter.
Intels angreppssätt för denna nästa datorutveckling är att komma
på och skapa referensdesigns och -plattformar som är färdiga
att användas av företagets kunder för att utveckla kroppsburna
produkter.
Anders Huge berättar också att Intel Security kommer identifiera Intels produkter och tjänster inom säkerhetsområdet, och
att företaget kommer flytta in McAfee-produkterna under det nya
varumärket samtidigt som den röda skölden behålls. n

artin Johansson, Consumer Business Manager
på Lenovo i Sverige, berättar att företaget har
en tillväxt enligt plan (med en marknadsandel
på drygt tio procent i Q3 2013) inom konsumentområdet sedan
introduktionen i Sverige för cirka ett och ett halvt år sedan.
På CES visade Lenovo bland annat upp sin första enhet för
lagring och delning i molnet (Beacon), en gamingdator som går på
Android (N308), en tunn bords-PC (Horizon 2) samt en supertunn
all-in-one-dator för spel och underhållning (A740 AIO).
De visade också upp ett flertal nya multimode-produkter, som
man kan använda både som dator och som surfplatta i olika användarpositioner. MIIX 2 släpps i en ny version med en löstagbar
3-in-1-design, där man kan använda den ultraportabla 10- eller
11-tumsmodellen som såväl surfplatta som bärbar dator, och tidigare hyllade YOGA 2 har ny design och kan användas som såväl
laptop som surfplatta i olika användarpositioner efter behov.
Lenovo har också uppdaterat sin ThinkPad X1 Carbon, som
lanseras som världens lättaste 14-tums ultrabook, och som är en
produkt som kan sägas ligga mellan B2B och konsumentsidan.
När det gäller skärmar visade man upp ThinkVision Pro2840m –
en skärm med 4K-upplösning för professionella användare, samt
nya ThinkVision 28 som är en Androidskärm för hemmet. n

Dator i SD-kort Multimode

E

M
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Johan Kling, Björn Nordgren och Peter Lundin, Nikon, i montern på CES2014.

Mats Guldbrand, Ericsson (till höger), skakar hand med en partner på CES2014.

CES2014 – Nikon:

CES2014 – Ericsson:

Nikon visade på CES2014 bland annat upp det
kommande flaggskeppet D4s.

Ericsson demonstrerade på CES2014 hur
kroppen kan ingå i tekniska lösningar.

Flaggskepp

Kroppen ingår
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å CES premiärvisade Nikon sitt kommande flaggskepp,
D-SLR kameran D4s, som ersätter D4. Den nya kameran
har samma upplösning, 16 miljoner pixlar, men nyutvecklad sensor som bland annat skall ge mindre brus.
AF-systemet skall ge förbättrad fokusering och motivföljning
med 11 bps (10 bps klarade D4), och dessutom har man mycket
mer detaljerad kontroll över AF-området med det nya läget Grupperat AF-område, anger Nikon.
− D4S bygger på våra enorma framgångar med D4 och flyttar
fram gränserna ytterligare. Vi har samlat in värdefulla åsikter från
professionella användare och Nikons ingenjörer har implementerat massor av förbättringar som gör stor skillnad för proffsfotografer, säger Dirk Jasper, produktchef för professionella produkter
hos Nikon Europe.
Nikon lanserade på CES även D3300, som kameran med den
bästa bildkvaliteten någonsin inom konsumentklassen. D3300
har 24 miljoner pixlar och det optiska lågpassfiltret är borttaget.
D3300 kan ta 5 bps och filma i Full HD 50p/60p, och den har
mikrofoningång. Dessutom är det nya Nikkor-standardobjektivet 18-55mm F3.5-5.6 VR - mycket litet, vilket gör att Nikon D3300 är
lättare att ta med sig än sin föregångare.
Bland Nikons nya kompaktkameror finns Coolpix P340 med
inbyggd Wi-Fi, en 12 megapixelkamera med ljusstarkt objektiv,
F1.8-5.6, 5x zoom (24-120mm) som vänder sig mot fotoentusiaster som vill ha en premium kompaktkamera, anger företaget. n

ats Guldbrand, Ericsson, berättade på CES att
man idag kan producera mycket tunn elektronik,
antenner och komponenter etcetera, med skrivare och man kan också tilldela varje utskriven produkt en unik
adress. Tillsammans med Linköpings Universitet och företaget
Acreo har Ericsson tagit fram ”Connected Paper”, som är namnet
på dessa tunna, utskrivna produkter – och på CES demonstrerade
Ericsson hur man med hjälp av dessa utskrivna produkter kan ta
fram nya och mycket spännande tjänster.

P

M

Connected Paper

Ett exempel är att man placerar (klistrar) ”Connected Paper” på
varor som hamnar i butikshyllorna, och när man sedan går i en
butik och tar en burk mat från hyllan så vibrerar/ringer mobilen
för att varna att just den produkten innehåller spår av jordnötter
– om användaren är nötallergiker.
Det hela fungerar som så att kroppen agerar ledare (den
mänskliga kroppen kan överföra ungefär 10mbps data) mellan
matburkens ”Connected Paper” och användarens wearable technology (i form av till exempel ett armband eller en klocka) som
har kontakt med huden och som vidarebefordrar informationen
trådlöst till mobiltelefonen som i sin tur kan varna användaren
om man råkar plocka ner fel saker från hyllan i butiken.
För att detta skall fungera krävs det molntjänster där informationen om de unika adressernas betydelse lagras, samt appar
som gör att användarens smartphone via mobilnätet plockar ner
korrekt information från molnet.

Digitalt handslag

Andra användningsområden där kroppen kan agera ledare är till
exempel att man kan signera ett kontrakt genom att skaka hand.
Eller att man byter elektroniska visitkort med varandra genom ett
handslag. n
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Peter Nygren, Mionix, visade upp företagets nyheter på Showstoppers.

Kevin Spacey i House of Cards. (Foto: Netflix)

CES2014 – Mionix:

CES2014 – Netflix:

Svenska Mionix visade på Showstoppers upp
en gaminglur och en trådlös gamingmus.

Netflix berättade på CES2014 att de kommer
börja streama 4K/Ultra HD i år.

Lur & mus

4K-streaming

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

TEXT: OLA LARSSON

ionix lanserade på Showstoppers, i samband
med CES2014, sitt första headset för spelare –
Nash 20.
Peter Nygren, Mionix, berättar att de fokuserat på såväl design
och komfort som ljudkvalitet när de utvecklat Nash 20, som är
ett par Over-Ear hörlurar med fyrlagers gummibeklädnad, mjukt
”memory foam” läder och hörlurskåpor i ”halvöppen design” med
egenutvecklade, vinklade 50mm högtalarelement med neodymium drivenheter.

oris Evers, Netflix, berättade att företaget kommer vara
tidiga med Ultra HD eftersom de vill visa att streaming
video är den högsta kvaliteten på video som finns
idag, och Netflix kommer att erbjuda andra säsongen av den
framgångsrika serien House of Cards i 4K/Ultra HD i Q2 i år –
lanseringen sker samtidigt i USA och i Sverige. Andra säsongen
av House of Cards finns redan nu att tillgå på Netflix, men än så
länge endast som Full HD.
Netflix kommer även erbjuda serien Breaking Bad i 4K/Ultra HD
och Joris Evers förklarar att Netflix har för avsikt att erbjuda allt
sitt kommande, nyinspelade material i 4K/Ultra HD.
På CES2013 lanserade Netflix ”Super HD” som precis som Full
HD nyttjar formatet 1080p, men som har högre bitrate (cirka 5-7
mbps mot 4 mbps på HD). När det gäller 4K/Ultra HD kommer
Netflix att nyttja komprimeringsstandarden HEVC (High Efficiency
Video Coding) som är nästa steg efter H.264/MPEG-4 och den nya
komprimeringen anges vara dubbelt så effektiv som sin föregångare, vilket skall innebära att 4K/Ultra HD som Netflix ämnar
sända med en bitrate på max 15,6 mbps (3840 x 2160 pixlar,
24fps) kommer se lika bra ut som om man sände med 31,2 mbps
i MPEG-4.

M

Trådlös mus

Mionix visade på CES också upp en prototyp på en trådlös mus,
som laddas via musmattan under tiden den används. Mionix
kallar produkten ”Concept PX” och planen är att lansera den på
marknaden innan årets slut.
Peter Nygren berättar att musen (som är försedd med en ADNS9800 lasersensor med 8 200cpi för absolut högsta kvalitet) laddas
via induktion, och det sitter en ”laddsändare” i musmattan och
en ”laddmottagare” i musen, vilket innebär att musen laddas när
man använder den.
Musmattan ansluts till datorn via USB, och man kan även ladda
sin mus via en vanlig USB-kabel om man skulle vilja det. n

J

3D

Netflix lanserade även streaming av 3D (12 mbps) under CES2013,
men endast i USA där utbudet vid start var ungefär 60 3D-filmer.
3D är inte lanserat i Sverige,
och det verkar inte vara
något högprioriterat område
för Netflix då de inte verkar
planera att lansera det här –
de satsar istället på en bred
lansering av 4K/Ultra HD på
alla marknader. n
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Den optimala kombinationen
Jonas Arnberg, United Minds och tidigare HUI, är en av landets främsta experter på handel och konsumtion. Han har
följt svensk detaljhandel under många år och arbetar nu som
rådgivare mot konsumentföretag inom e-handel, detaljhandel
och fastigheter.
Jonas Arnberg är en av många som tror att Amazon inom kort
kommer att etablera sig i Sverige och ge en ordentlig skjuts åt
e-handeln.
– Jag tror man måste se all handel som digital idag, oavsett
om den sker på nätet eller i butik, säger Jonas Arnberg.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

K

undens första möte med
butiken sker idag oftast via
mobilen eller på något annat digitalt sätt. Det måste handeln ha en
förståelse och strategi för. Försäljningen i
butik måste fungera och fysisk närvaro på
marknaden är och förblir viktig.
– En intressant trend vi ser nu är tidigare
renodlade e-handlare som bygger fysiska
butiker. Det är kombinationen av e-handel
och fysiska butiker som är överlägsen,
säger Jonas Arnberg.
Konsumenterna kommer, om man
nu inte redan är där, att ställa krav på
multikanaler. Och utvecklingen går snabbt.
Många branscher trevar sig fram utan att
logistiken har satt sig.
– När ICA senare i år öppnar nätförsäljning, plus att eventuellt Amazon etableras,
kommer det att innebära ett lyft för hela
den digitala handeln. Idag är det posten
som i stort sett styr logistiken. Internationellt ser vi fler aktörer som rundar det och
gör sina egna lösningar. Varför skulle exempelvis inte ICA kunna bli ett logistikföretag även åt andra, undrar Jonas Arnberg.

handeln en allt större del av konsumtionskakan.
– Men just nu ser vi igen hur allt fler
konsumenter lägger pengar på tjänster,
resor och restaurangbesök istället för på
prylar, säger Jonas Arnberg.
När allt fler branscher nu får se en tuffare marknad med lägre marginaler och
sjunkande priser, menar han att hemelektroniken kan vara den bransch som visar
vägen för andra delar inom ekonomin.
– Dels har du den snabba tekniska
utvecklingen som gör att gamla produkter
behöver säljas billigt eller riskerar bli helt
ointressanta, dels en konkurrens som drivs
av att konsumenterna idag uppvisar ett
nytt beteende som en följd av prisjämförelsesajter. Dagens konsument samlar på
sig information via Internet innan köpet.
Allt det här som många branscher nu ser
händer har sedan länge drabbat elektronikhandeln. Här gäller det att börja jobba
med upplevelsetjänster och hitta nya
värden för konsumenten som inte direkt
kan relateras och jämföras prismässigt,
förklarar Jonas Arnberg.

En fantastisk tillväxt

Prisfokuserade i hjälpbehov

Svensk detaljhandel hade 1995 fram till
2010 en fantastisk tillväxt. Bakom låg en
god konjunktur i samhället och en fin
utveckling av handeln. Lågpristrenden
kom, köpcentrum byggdes och erbjöd ett
alt mer bredare innehåll. På det sättet tog
30 RATEKO 2/2014

Dagens konsumenter är prisfokuserade
och väljer i mångt och mycket den billigaste produkten. Men behovet av hjälp
försvinner inte, tvärt om. Amerikanska
kedjan Best Buy hyr exempelvis ut ”experter” som kommer hem till konsumenten

och får produkter att fungera. För den
tjänsten är den amerikanska konsumenten
beredd att betala.
– Utvecklingen är spännande. Jag tror
det här är vägen för handeln att gå, att erbjuda tjänster och upplevelser som gör att
konsumenten kan använda sina produkter
på bästa sätt, berättar Jonas Arnberg.
Under glansperioden då detaljhandeln
växte för varje år var det viktigt för kedjor
att hela tiden öppna nya butiker. Exakt
var den placerades var inte av största vikt.
Därför tror Jonas Arnberg att många nu
sitter med för stora butiksytor i fel lägen.
Och när handeln präglas av en allt tuffare
konkurrens får kedjorna betala för felsatsningar.
– Nyckelfrågan för framtiden blir att lösa
konsumenternas ändrade köpbeteenden.
Vad innebär det för tillgängligheten i form
av läge och öppettider? Och frågan om
e-handel, med eller utan kombination av
fysiska butiker?

Det optimala

Det optimala är en kombination, enligt
Jonas Arnberg. Samtidigt är dagens konsument mer komplex än tidigare och därmed
svårare att förstå sig på.
– Å ena sidan vill man ha prispress på
produkter och titta efter lägsta pris, men
å andra sidan kan samma konsument vara
beredd att betala extra för saker som personal shopping, eller löpträning som en
följd av att man köpte ett par löparskor.
– Och det här gäller inte bara höginkomsttagare. Ett tvärsnitt av konsumenterna handlar billig mat på Lidl samtidigt som
man lägger ned pengar på dyra restaurangbesök. Man vill ha både lågpris och
lyx samtidigt, förklarar Jonas Arnberg.
Och det betyder att handeln måste
jobba ännu hårdare för att tillfredsställa
konsumenten. Ja, handeln måste jobba
hårdare för att över huvud taget få in
konsumenten i butiken.
En kombination av e-handel och fysisk
butik är alltså det optimala, men Jonas
Arnberg menar samtidigt att aktörer också
kan stå helt utanför e-handel och ändå
lyckas. En mindre fackhandlare behöver
inte nödvändigtvis erbjuda e-handel, men
bör åtminstone finnas med i sociala nätverk, prisjämförelsesajter eller på något
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Jonas Arnberg, United Minds.

annat sätt visa upp sortimentet digitalt.
– Många mindre handlare har ett bra lokalt läge, en lokal historia och äger därför
en trovärdighet bland kunderna som väljer
att handla där. Handlaren ger trygghet. Jag
tror det finns oerhört stora möjligheter
att lyckas för elektronikhandlare som har
lokal trovärdighet. Här blir nyckelfrågan
kunnig personal. Konsumenten måste
mötas av en kunnig fackhandlare som kan
svara på frågor och förklara så att konsumenten förstår. Den kombinationen är
väldigt svårslagen, säger Jonas Arnberg.

Trender

Det finns några saker som är värda att
hålla ett öga på inför 2014, enligt Jonas
Arnberg:
1. Gör det enkelt. Behovet att handla
på stormarknader minskar, allt fler väljer

att handla ”nära”, fler inköp med mindre
kassar och med fokus på närområdet. Det
resulterar i att många handlare minskar på
butiksytan och kompletterar med näthandel.
2. Gör konsumenten delaktig. Unga
konsumenter vill vara med i processen,
”do-it-yourself”-trenden kommer, där konsumenten bjuds in att tillverka produkten
själv snarare än att köpa allt färdigt. En
”Ikea-effekt” där kunden investerar egen
kraft i produkten och därför kommer att
uppskatta den mer än om den var färdig.
På det sättet blir butiken något mer än
bara ett försäljningsställe.
3. Dela. Konsumenterna uppvisar ett
allt mindre behov av att äga allt utan fler
och fler utnyttjar saker som bilpooler eller
lånar saker av grannen. För handeln blir
det en stor utmaning att tillfredsställa kon-

sumenter som vill hyra och inte köpa.
4. Stå för något. Konsumenten uppskattar om handlaren står för något,
som Starbucks i USA som gör mycket
för ungdomsarbetslösheten. Och då blir
det okej att tjäna pengar. 48 procent av
ungdomarna i USA gör hellre sin röst hörd
genom att styra sina inköp än att lägga sin
röst i ett val.
– För 2014 är de goda nyheterna att vi
är på väg mot en högkonjunktur. Konsumenterna får mer pengar i plånboken,
vilket gör att konsumtionen kommer öka.
Samtidigt hårdnar konkurrensen och
digitaliseringen kommer att göra att alla
måste stå på tårna. Handlare måste anstränga sig mer idag än för några år sedan
för att tjäna pengar eftersom konsumenterna ändrar sina köpbeteenden, säger
Jonas Arnberg. n
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Anneli Sjöstedt, vd Electra Gruppen.

All time high för Electra
När Electra Gruppen summerar 2013 passar inget bättre ord
än ”succé”. Börsnoterade Kalmarbolaget noterade den högsta omsättningen någonsin, det bästa resultatet och det bästa
kvartalet. ”All time high” med andra ord.
– Vi har haft ett fantastiskt år, Electra Gruppens bästa någonsin. Alla siffror har samfällt pekat uppåt, säger en nöjd vd
Anneli Sjöstedt.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

M

en Anneli Sjöstedt tillägger i samma andetag:
– Men det händer inte
av sig själv. Vi har fantastiska medarbetare
som jobbat hårt.
För att nå resultat måste inte bara
de befintliga kunderna utvecklas för att
skapa nya affärer. Nya kunder måste nås
och företaget måste genomsyras av idén
att ge kunderna bästa tänkbara service.
Lyckas man med allt detta kan framgången
skrivas i siffermässiga resultat, som exempelvis att visa fem kvartal i rad med ökad
omsättning,
När Electra Gruppen snabbt var ute med
en lösning för Experthandlarna i konkursen hösten 2012 var det vissa olyckskorpar
som kraxade att man var på väg att göra
samma misstag som Expert ansågs göra
när kedjan tog över butiker från Onoff32 RATEKO 2/2014

konkursen.
Istället kunde Electra notera en ökad
omsättning med 6,5 procent fjärde kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal
2012 då 55 tidigare franchisetagare från
Expert anslutit sig.

Uppdelat i två avdelningar

Electra Gruppen har numera delat upp
verksamheten under två rubriker – Electra
Retail och Electra Logistik & IT.
Electra Retail hanterar varuförsörjningen
både till anslutna butiker och kunder inom
e-handeln. Här noterades en omsättningsökning med 24 procent under fjolåret.
– 2013 blev ett framgångsrikt år. Två huvudfaktorer har bidragit till utvecklingen
– en mycket stark insats av organisationen
för att starta upp Expertbutikerna och Euronics samt vårt butiksdatasystem Smart.

Smart ger oss och handlaren möjlighet
att följa lönsamheten i detalj och realtid,
vilket är en förutsättning för att lyckas i en
bransch med hårt pressade marginaler,
säger Ivar Handeland, koncernens marknadschef och ansvarig för Electra Retail.
Electra Logistik & IT hanterar tredjepartslogistik och egna butiksdatasystemet
Smart. Här noterades en ökad omsättning
med 19 procent.
– Får IT tidigt vara med i processen när
vi träffar kunderna så brukar vi säga att ett
plus ett inte blir två, utan tre. Det är det
som är hemligheten, vi adderar på IT och
affärsnytta på ett bra sätt och framför allt
så upplever kunden det som en förbättring. Det ska vara lönsamt och smidigt att
ha med oss på Electra Gruppen att göra,
det är en av våra stora uppgifter att se till
att det också blir så.
Det säger Ola Schwarz, som är ansvarig
för Electra Logistik & IT. Han började som
IT-chef 1997 då Electra var ett familjeföretag med en omsättning på 220 miljoner.
Idag ligger omsättningen på 1,5 miljarder.
Under 2014 kommer utrullningen av
Smart att fortsätta, men takten lär dock bli
betydligt lugnare än vad den var hösten
2012 då Electra Gruppen snabbt var ute
och erbjöd Experthandlare snabb hjälp
med inköp. Då skulle nästan 50 butiker
anslutas under sex veckor.
– Ett kvitto på att vi är flexibla. Vi lyssnar
på våra kunder och kan snabbt ställa
om så att vi helst överträffar kundens
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Ivar Handeland, marknadschef Electra Gruppen.

drömscenario. Det är vår styrka och hemligheten med våra framgångar, säger Ola
Schwarz.

En speciell anda

– Electra Gruppen har först och främst en
bra grundstruktur, som gjort att vi lyckats
växa inom den befintliga organisationen.
Samtidigt ser vi naturligtvis saker som vi
måste titta på och göra förändringar av.
Rutiner kan alltid förbättras och göras mer
effektiva, inte minst inom lagerverksamheten behöver vi ta ytterligare ett steg, säger
Anneli Sjöstedt.
Electra Gruppen klarade tillväxten under
2013 i stort sett utan nyanställningar. Och
det klarade man tack vare den speciella
anda som finns.
– Vi hade aldrig lyckats om inte personalen varit beredda på att kavla upp
ärmarna. Den andan finns här och det är
den kulturen vi vill bevara och utveckla,
säger Anneli Sjöstedt.
Även om Electra Gruppen numera är ett
börsnoterat bolag så finns grunden kvar
från tiden då man var ett mindre familjeföretag, menar Anneli. ”Vi har ordning och
reda”, säger hon. Det kan också sägas vara
nyckeln till att man klarade att ta in nya
handlare till egna kedjorna Audio Video
och Digitalbutikerna efter Expert Sveriges
konkurs.

Flera framgångsfaktorer

Flera framgångsfaktorer ligger bakom
omsättningsökningen inom Electra Logistik
& IT. Dels fick man tillbaka 3 som kund
samtidigt som släppet av iPhone 5, dels
fick man Boxer och deras hantering i både
Sverige och Danmark.
– Då kan jag säga att det var ganska hektiskt här, med tack vare en bra grundstruktur klarade vi av det. Och vi fick anställa
många nya för att klara orderhanteringen
inom tredjepartslogistiken, berättar Anneli
Sjöstedt.
Vilket också märktes av inte minst

under årets mest intensiva period under
julhandeln.
– Vi fick jobba lite extra för att komma
ifatt både inom retail och logistik, men så
hanterar vi ju också hemelektronikprodukter som står på allas önskelista, säger
Anneli Sjöstedt.
Intensiteten har ju också att göra med
att Sverige under en relativt kort tid sett
tre hemelektronikkedjor göra konkurs.
Något som Electra Gruppen tjänat på.
– Det var för många aktörer på marknaden och även om konkurrensen fortsatt är
tuff så mår våra handlare mycket bättre
idag jämfört med tidigare, säger Anneli
Sjöstedt.
Något som Electra Gruppen arbetat
med att utveckla är nya tjänster framför
allt riktade mot företagsverksamheten,
även om också konsumentsidan behöver
mer hjälp idag för att få det digitala hemmet att fungera.
– Det är en typ av tjänster som jag tror
är något som kommer att komma allt mer.
Den nya tekniken är oftast komplicerad
för användarna, även om leverantörerna
satsar på att göra den användarvänlig.
Jag tror att många är i behov av hjälp och
förhoppningsvis börjar man även bli beredda att betala för hjälpen, säger Anneli
Sjöstedt.

Ett nytt eget koncept

För att fånga upp duktiga entreprenörer
som vill driva butik har Electra Gruppen
utvecklat ett eget koncept – Electra Butik.
Idag är det ett 20-tal butiker som drivs på
ett sätt som påminner om franchise.
– Entreprenörer anställer personal,
skriver hyresavtal och sköter försäljningen,
medan vi går in med lagret. Med vårt
butiksdatasystem Smart håller vi tillsammans koll på att verksamheten fungerar
och utvecklas. Målet är att entreprenören
inom tre till fem år ska kunna köpa loss
lagret och bli sin egen, konceptet ska
fungera som finansiering under perioden,
förklarar Anneli Sjöstedt.
Under fjolåret öppnade ett flertal
butiker enligt konceptet och tanken är att
Electra Butik ska fånga nya entreprenörer
fortlöpande runt om i landet.
Under 2013 har flera butiker öppnats
med konceptet Electra Butik och tanken är
att så fortlöpande ska ske runt om i landet
där duktiga entreprenörer väntar på att få
sin chans.

Utvecklar e-handeln

Det kanske kan tyckas lite märkligt att

Ola Schwarz, ansvarig Electra Logistik & IT.

Electra Gruppen är en stark aktör inom
e-handeln, men då som samarbetspartner
och inte med de egna kedjorna.
– Det är en mångfacetterad fråga. Vi
har avtal med stora e-handelsaktörer och
hanterar mycket av den e-handel som
förekommer i Sverige. När det gäller våra
egna kedjor har vi audiovideo.se mer som
en informationssida, men tittar på hur vi
ska utveckla den till en näthandel. Vi kan
styra vilka produkter som går till butik och
vilka som går till e-handel i och med att
vi har ett nära samarbete med leverantörerna, berättar Anneli Sjöstedt.

Utanför Sverige

Förutom att titta på hur e-handeln ska
utvecklas tittar Anneli Sjöstedt även på
hur bolaget ska kunna växa och för att
göra det måste man titta utanför Sveriges
gränser.
– Vi är sedan 1 januari 2014 medlemmar i Euronics International. Vi tror att
den inköpsorganisationen är en bra kanal
för oss. Vårt medlemskap stärker den
svenska och nordiska fackhandeln tack
vare att vi blir ännu fler medlemmar i
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum som samlar våra inköp av hemelektronik. Euronics har avtal med leverantörer på europeisk basis och nu kommer vi
med på den resan.
Tillsammans med Euronics har Electra
Gruppen nordiska avtal med Samsung, LG
Electronics och Sharp. Samarbetet handlar
inte bara om Sverige, utan Norden.
– Vi tittar på samarbete som berör alla
nordiska länder. Genom våra kunder inom
3PL är vi redan där, så även i Baltikum.
Våra leverantörer ser Norden som en
helhet och sätter därför upp nordiska
organisationer. De förväntar sig att även
vi ska ha det. Vår strategi att utveckla och
stödja fackhandeln ligger fast och avtalet
med Euronics International är ett steg i
det strategiska arbetet, avslutar Anneli
Sjöstedt. n
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en nedåtgående trend) bland annat genom lanseringen av 4K/
Ultra HD TV.
– Ett exempel på att Sony är mer än produkter är PlayMemories Online, som lanserades i Sverige i december 2013, som är
en molntjänst som fungerar på flera plattformar, som kameror,
smartphones, surfplattor, datorer, PLayStation och Bravia TV,
säger Jonathan White.

Discover

Ola Gustafsson, Sony, visade upp Sonys senaste modeller i
Vaio-sortimentet och berättade att alla Vaio nu är försedda med
NFC (Near Field Communication) för enkel ihopkoppling med

Ola Gustafsson, Sony.

Upplev Sony
Den 29 januari anordnade Sony ett evenemang, ”Experience Sony”, i Scandic Victoria
Tower i Kista strax utanför Stockholm, där man
högt över marken (Scandic Victoria Tower
är med sina 120 meter Nordeuropas högsta
hotell) fick ta del av de nyheter som företaget
presenterade på CES-mässan i Las Vegas i
januari.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

ony menar att de är ett företag som står för underhållning i kombination med produkter som får en att säga
”Wow!”. 2009 berättade Sony om sina nio distinktiv;
play, listen, watch, learn, discover, communicate, create och
share. På CES2013 låg fokus på watch, och på årets CES fokuserade man på play.
Jonathan White, Nordisk Marknadschef på Sony, berättar
att Sonys fotosida var en stor succé under 2013 (företaget var
innovativa på en marknad som sjönk relativt kraftigt, framförallt
på kompaktkamerasidan) och att de kommer fortsätta utveckla
det segmentet ytterligare i år. När det gäller 4K/Ultra HD så är det
mer än bara TV, och Sony är med från ax till limpa när det gäller
utvecklingen av 4K/Ultra HD. Många köper nu sin tredje platt-TV
och Sony försöker stimulera och stärka TV-marknaden (som har

Fredrik Fagerstedt, Sony, i mitten.
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Jonathan White, Sony.

Bluetooth-högtalare, digitalkameror med WiFi etcetera. Sonys
3-i-1 Vaio Fit multi-flip (som kan användas som bärbar dator eller
som surfplatta när man ”flippar” runt skärmen, samt även har
ett visningsläge där skärmen så att säga hamnar utåt istället för
inåt i locket – vilket gör att det blir avsevärt mycket smidigare till
exempel kolla på en film när man flyger) finns nu även i storleken
11 tum (sedan tidigare finns den i 13, 14 och 15 tum). Hybriddatorn Vaio Fit levereras med en pekskärmspenna med tunn spets,
samt med Sonys programvara Vaio Inspiration Stream – en serie
program och funktioner som gör det möjligt att samla in material,
redigera och dela med sig.
– Med Vaio Inspiration Stream kan man till exempel ta en bild,
med den inbyggda kameran i Vaio Fit, på en Powerpoint-presentation som visas på en TV och programvaran känner av kanterna
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på TV-apparaten och tar bort allt utanför bilden, för att sedan
räta upp bilden med ”keystone-funktionalitet”, samt OCR-scanna
texten så att man kan redigera den, förklarar Ola Gustafsson.

Create

Fredrik Fagerstedt, Sony, berättade att Sony ifjol hade stora lanseringar på fotosidan, som till exempel a7/a7r och RX10/RX100II,
och i år har man lanserat en 4K videokamera för konsumentbruk.
– Det handlar om att hitta nya segment för att motverka den
minskade försäljningen inom traditionell foto, och musikvideoinspelaren MV1 samt ”Lens-Style-kamerorna” QX10/QX100 är två
exempel på detta, säger Fredrik Fagerstedt.

Mika Ilves, Sony.

högtalare medan den sistnämnda har sju högtalarelement,
nätdrift samt både Airplay och Bluetooth/NFC).
BTS-50 är namnet på en ny, stänktålig och bärbar Bluetoothhögtalare med NFC och upp till tio timmars batteritid.
En annan ljudnyhet är NWZ-WH505, som är en 3-i-1 produkt i
form av MP3-spelare, hörlurar och högtalare.
Sony breddar sitt sortiment av ”Hi-Res Audio” produkter och
lanserar en Multimedia-Walkman, F886, som skall vara optimerad för högupplöst ljud. F886 har Android operativsystem och en
4-tums display – men det går inte att ringa med den... undertecknad är sannolikt inte ensam om att undra - och se fram emot - när
Sony släpper en smartphone med ”High-Res Audio.

Watch

Ulrik Petersen, Sony, visade de nya Bravia-TV som företaget
lanserar i år, och det handlar om såväl 4K/Ultra HD TV som Full
HD modeller. En nyhet är ”Wedge” designen, där TV-apparaten är
kilformad med smalare topp än botten, och fördelarna är dels att
de inbyggda högtalarna får lite mer volym i kabinettet för att möjliggöra bättre ljudåtergivning och dels att den lägre tyngdpunkten
gör att man kan nyttja smalare ben (ett flertal undersökningar har
visat att de allra flesta ställer sin TV på en bänk eller ett bord istället för att hänga den på väggen).
För de som önskar ännu bättre ljud, och mer bas, har Sony
lanserat den trådlösa subwoofern BR100 – som är kompatibel
med alla 2014-års Bravia-TV och där man sköter volymen med TVfjärrkontrollen. Subwoofern har 8-tums baselement och förstärkare på 100W under det vita skalet.
De mer exklusiva TV-modellerna är försedda med Triluminosdisplay för bästa bild, och alla TV är så kallade smart TV... n

Och det är klart att på en marknad som nästan halverats på två
år (det såldes 800 000 kameror i Sverige 2011 och ifjol såldes det
428 000) gäller det att hitta de segment där det finns intresse och
köpvilja, och eftersom värdet sjunkit med cirka 25 procent (och
inte 47 procent som antalet) kan man dra vissa slutsatser när det
gäller vad som går att sälja idag och imorgon inom kamerasegmentet...
Det stora flertalet av Sonys kameror och videokameror har i år
NFC och WiFi.

Listen

Mika Ilves, Sony, demonstrerade företagets senaste ljudprodukter
som bland annat innefattar en ny serie Bluetooth-högtalare kal�lade X5, X7 och X9 (där de två första är batteridrivna Bluetooth-

Ulrik Petersen, Sony.
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Johan Gårdstedt var en av drygt 4000 personer som besökte Samsungs event ”Samsung Unpacked” som anordnades i samband med MWC2014.

MWC2014 – Ett studentperspektiv:

Global dans av innovation
Jag fick i februari möjlighet att följa med Rateko till MWC2014.
Det var en stor upplevelse för mig som svensk utbytesstudent i
Spanien.
TEXT: JOHAN GÅRDSTEDT, FOTO: OLA LARSSON

U

nder en termin studerar jag
nu i Barcelona på Universitat Politécnica de Catalunya.
Innan avresan kom besked att Barcelona
hade blivit utvalt till Mobile World Capital
för året 2014 vilket såklart höjde mina
förväntningar ytterligare och närvaron
syns verkligen här i Barcelona. På Plaza Catalunya mitt i centrala stan har man bland
annat satt upp ett Mobile World Center
där man kan få uppleva närmare hur
mobiler förbättrar våra liv och se bland
annat inom vilka områden som dessa kan
underlätta och vilka tekniker som ligger
bakom att vi idag kan se högupplöst media
redan i mobilen.
Barcelona är en väldigt internationell
stad. Här finner man verkligen det mesta
och det är alltid nära till stranden. Såklart
dyker du då och då på britter eller skandinaver som är här på weekend och då och
då hör man svenska på gatorna här i Ka36 RATEKO 2/2014

taloniens största stad. Det finns verkligen
något att finna för alla.
Just nu läser jag min Master inom
Media Management på Kungliga Tekniska
Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm så mitt beteende på MWC, denna
världsmässa, kan troligtvis bäst beskrivas
som ett barns på julafton.
Att på plats höra hur de tänker om
framtiden var verkligen roligt. I de flesta
montrar fanns det minst en nyhet där de
velat gå steget längre, inte för att för den
delen erbjuda något som inte är färdigt,
men mest för att bräcka varandra och
bland annat utnyttja molntjänster och
liknande för nya ändamål.
Att komma så nära händelsernas
centrum berikar, då jag tidigare bara har
stött ihop med fåtalet av dessa tillverkare:
Jag fick en unik inblick i vilken variation
som finns i branschen.
I år slog mässan besöksrekord med

85 000 besökare från fler än 201 länder,
en ökning på mer än 18 procent från tidigare år. Mobile World Congress är en av
världens största årliga mässor för mobiltelefonbranschen och det märktes verkligen.
Slogan för mässan var ”What’s Next?”
Det var här det visades vad som står inför
dörren. Antal utställare var i år över 1 800,
utspridda över det enorma området. Här
fanns världens största och mest inflytelserika mobiloperatörer, programvaruföretag,
utrustningsleverantörer, internetföretag
och företag från branscher såsom fordons-, finans- och hälsovård samt statliga
delegationer från hela världen.

Överraskande

Det som var mest överraskande var
kombinationen smartphone & tablet som
flertalet av tillverkarna presenterade en
lösning på, av vilken Acer PadFone var
den mest vågade, där man fysiskt fäster
den mobila enheten på baksidan av plattan. Det återstår såklart att se hur den
tas emot. Vi kommer få se mer av detta i
framtiden, i och med att användandet rör
sig mer och mer från Desktop Computers
till tablets och mobile devices.
I och med att besöksantalet var så stort

MWC

var det självfallet svårt att få en överblick
över vilka som kan tänkas ha fått störst
inflytande. Man blev ständigt påmind,
och det visas i alla möjliga former, hur genomträngande mobilen är i vår moderna
vardag – hur mobilen mer och mer blir
integrerad i allt det vi gör.

Microsofts offensiv

Microsoft planerar att erbjuda 70 procent
rabatt till OEM-tillverkare som levererar
billigare enheter som kör Windows 8.x.
OEM-tillverkare kommer med enheter
som kostar $250 eller mindre bara betala
$15 för att använda Windows 8.x. Detta
gör det möjligt för OEM-företagen att
njuta av större vinster med varje enhet de
säljer, eftersom de inte behöver betala lika
mycket till Microsoft och i längden tjänar
Microsoft på bättre spridning av Windows
Phone.

Träningsredskap

För att framföra lite kritik så måste jag
säga att vissa saker det ryktats mycket om
innan mässan, så som träningsredskap
med mera, inte var så närvarande som jag
kanske först trodde att de skulle vara. Det
var dock relativt lätt att se att det säkerligen finns mycket där att hämta i framtiden
när nu tekniken blivit så pass enkel att
bära med sig till exempel i form av ett
armband.
Med det sagt så kommer produkterna
troligtvis framöver innehålla flera av dessa
nya tekniska landvinningar där pulsmätare
och liknande har blivit så pass billiga att
vi nu ser dem i kroppsnära teknik, som
Samsungs Gear Fit som presenterades
under Samsungs egna event - Samsung
Unpacked - ihop med nästa flagskeppsmobil Galaxy S5 som även den innehöll en
pulsmätare.

Samsung & Sony går i takt

Mässans slogan var ”What’s Next?” så
mycket av uppmärksamheten låg såklart
på företagens flaggskeppsmobiler och från
en bransch där nyheterna vanligtvis duggar ruskigt tätt var det kul att på nära håll
se dessa presenteras bredvid varandra.
Mest överraskande var Samsungs S5
Gear Fit men även Sony Xperia Z2 som nu
även går att filma med i 4K. Utvecklingen
verkar gå åt samma håll för de två gigantiska bolagen med den största skillnaden
att Sony, som liksom många företag tappat
stort inom sitt kompaktkamerasegment,
nu satsar ännu hårdare på att istället göra
mobilen till en fulländad kamera. De har i

Johan Gårdstedt kollar in mobiler och tillbehör i LG:s monter på MWC2014.

dagarna även gått ut och sagt att efterfrågan på Z2 varit mycket stor, så för att klara
lanseringen har datumet skjutits på till
någon gång i maj.
Vi kryssade oss igenom den åtta hallar
stora utställningen och försökte hinna
med så mycket det bara gick. Allt var oerhört proffsigt och man märkte värdet i att
vara extra tydlig och ta vara på de tillfällen
man fick med de olika representanterna.
Att vara påläst och veta vad det skulle
frågas om betydde mycket.

Tredje världen

Under mässan presenterade även Nokia
en Smartphone - Asha - för det absolut
billigaste segmentet, vilket var oerhört kul
att se då detta knyter an till mina kandidatstudier där jag fick möjlighet att följa
med på ett utvecklingsprojekt i Uganda,
där mycket av hjälpmedlen som skulle användas bestod av just billigare smartphones. Funktionerna man främst eftersökte
var kamera och internetuppkoppling för
att kunna föra tätare patientuppföljningar
och för att snabba på och underlätta digitaliseringen av just insamlad information.

från KTH är även att tekniken inte används
i samma utsträckning i själva undervisningen utan det mesta sker muntligt i
dialog med eleverna vilket är lite nytt och
kan upplevas som lite mer personligt än
hemma.
På universitetet finns elever från Europa
men även många från andra spansktalande länder, och då framförallt ifrån
Sydamerika.
Mitt intryck är att mässan ligger på rätt
ställe, då Barcelona är en underbar stad
som inbjuder till ett mer lekfullt och ganska avslappnat sätt att mötas på. Även om
man inte djupdyker i teknikutvecklingen
som på MWC finns det här ett utbud med
en variation som passar de flesta. Jag rekommenderar verkligen ett besök i denna
världsstad.
Tekniken då? Ja, det är bara att läsa
Rateko så är man uppdaterad. n

Utbildningen i Spanien

Att det satsats hårt på denna sortens
infrastruktur i Sverige märks tydligt, till
exempel vid en jämförelse med själva universitet här, där det fortfarande är ganska
dåligt med möjligheter till uppkoppling
och tillgång till datorer. Det som skiljer sig

Hit men inte längre – Att komma in på Pepcoms
evenemang Mobile Focus är inte enkelt om man
inte arbetar heltid som journalist samt kan visa upp
artiklar man skrivit... (Foto: Johan Gårdstedt)
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MWC2014 – Sony:

Xperia Z tar ett steg till
På Mobile World Congress 2014 lanserade Sony nya versioner
av sina toppmodeller inom smartphones och surfplattor –
Xperia Z2 och Xperia Z2 Tablet.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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ony har ett aggressivt lanseringsschema vad gäller
företagets mobila produkter,
och målet är att ta marknadsandelar från
de två ”jättarna”. På MWC i Barcelona
lanserade Sony sina nya, mobila flaggskepp – mobilen Xperia Z2 och surfplattan
Xperia Z2.

S

och betraktningsvinkel tack vare Live
Color LED-teknologi, som bland annat ger
en större färgrymd. Precis som tidigare
Z-mobiler är Z2 damm- och vattentålig,
och den har precis som Z1 en 20 megapixelkamera inbyggd (med en bildsensor
i storleken 1/2,3” – vilket innebär att den
har en bildsensor i samma storlek som
många kompakta digitalkameror) men
en stor skillnad är att nya Z2 kan spela in
video i 4K/Ultra HD. Sony Xperia Z2 är världens bästa kamera och videokamera i en
smartphone, menar Sony.

Rikard Skogberg, Sony Mobile, berättar att mobilen Z2 släpps i april och att
man de första veckorna kommer kunna få
Sonys SmartBand SWR10 på köpet. Vid en
jämförelse med föregångaren Xperia Z1 är
nya Z2 något lättare, tunnare och smalare
(trots att skärmens storlek är 5,2 tum mot
5 tum på föregångaren) och ljudet skall
vara bättre i och med att Z2 har två högtalare placerade på fronten.
Den nya displayen är inte bara större
utan skall också ge en bättre bildkvalitet

När man tittar på inspelad 4K-video i
mobilen kan man zooma in i videon (mobilens display har Full HD-upplösning, 1920
x 1080 pixlar, vilket är en fjärdedel av den
inspelade videon). Med den nya slowmotionfunktionen går det också att filma i
120 bilder per sekund och uppleva världen
på ett helt nytt sätt, anger Sony.
– Med Xperia Z2 har vi tagit Z-serien
till en helt ny nivå. En redan fantastisk
telefon har förbättrats på alla punkter. Vi
förstärker ledarskapet inom vattentåliga

MWC

Rikard Skogberg, Sony Mobile, visar upp nya Xperia Z2 och Z2 Tablet – i bakgrunden syns en Sony 4K/Ultra HD TV som spelar upp 4K-film från en Xperia Z2.

smartphones, resultatet är en helt kompromisslös upplevelse som andas Sony
rakt igenom, säger Ola Lilja Molén, nordisk
marknadschef, Sony Mobile.
Under skalet på Xperia Z2 finns en Qualcomm Snapdragon 801 processor med
2.3GHz quad-core Krait CPU och 4G LTE,
och det uppdaterade grafikkortet Adreno
330 skall ge extra kraft till krävande 3Dspel. Xperia Z2 har ett 3 200mAh-batteri
och för att ytterligare förlänga batteritiden
finns också ett Stamina-mode som automatiskt stänger av processer och appar i
bakgrunden när skärmen har släckts.
Under lanseringsveckorna kommer
Xperia Z2 att levereras med SmartBand i
kartongen, utan extra kostnad. SmartBand
SWR10 är en ny typ av tillbehör som låter
användaren hålla reda på allt det som
sker i livet. Med appen Lifelog installerad
kan armbandet till exempel hålla reda på
hur många steg man tagit eller hur man
sovit under natten. Men Lifelog kan även
berätta hur länge man varit på Facebook,
vilka låtar man lyssnat på eller var man befann sig när man tog det där vackra fotot.
All data illustreras i appen.

Surfplatta

Sony lanserade på CES2014 också Xperia
Z2 Tablet, som världens snabbaste och
tunnaste, vattentåliga surfplatta. Tablet Z2
har blivit både tunnare (6,4mm istället för
6,9mm) och lättare (439g istället för 495g)
än föregångaren Tablet Z, och den fyrkärniga processorn är snabbare – 2.3GHz
istället för 1.5GHz.
Sony Xperia Z2 Tablet har precis som Z2
en Live Color LED-display (10,1”) med Full
HD-upplösning, vilket skall ge skarpa och
naturliga färger.
– Sonys förra surfplatta slog ner som en
bomb när den lanserades förra året och
har prisats över hela världen. Nu lanserar
vi Xperia Z2 Tablet, världens tunnaste, lättaste och snabbaste vattentåliga surfplatta. Just vattentålighet är något vi vet att
användarna uppskattar och med Xperia Z2
Tablet förstärker vi vårt ledarskap ytterligare, säger Ola Lilja Molén.
Xperia Z2 Tablet har 6 000 mAh-batteri,
vilket skall innebära upp till 10 timmar
oavbruten användning av multimedia eller
över 100 timmars musiklyssnande innan
laddning.

Tillbehör

Xperia Z2 och Xperia Z2 Tablet har ett
hörlursuttag med fem poler, vilket innebär
att man kan använda dem med de två nya
tillbehören STM10 och MDR-NC31EM.
STM10 är en stereomikrofon med
samma teknik som Sony använder i sina
avancerade videokameror, och skall ge
ljudinspelning av högsta kvalitet.
MDR-NC31EM är ett stereo-headset
som när det kopplas till Z2 eller Z2 Tablet
filtrerar bort upp till 98 procent av allt
bakgrundsljud. Själva borttagningen av
bakgrundljudet sker i mobilen/surfplattan,
vilket innebär att headsetet inte innehåller elektronik för att hantera detta –och
således är det betydligt billigare än andra
headset på marknaden med liknande
bakgrundsljudsbortfiltrering. n
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Andreas Bergqvist, Samsung, med nya Galaxy S5.

MWC2014 – Samsung:

Femte generationen
Samsung har sålt 200 miljoner Galaxy S mobiler, och på
MWC2014 lanserade de femte generationen – Galaxy S5.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

N

ya Galaxy S5 erbjuder användare en förfinad upplevelse
med vidareutveckling av
viktiga funktioner som förenklar vardagen,
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varje dag – den kombinerar en avancerad
kamera, snabb uppkoppling och dedikerade träningsverktyg med funktioner för
förbättrad säkerhet, anger Samsung.

– Med Galaxy S5 går Samsung tillbaka
till grunderna och fokuserar på att leverera
det som betyder mest för kunderna. Kunderna vill ha mobilverktyg som inspirerar
och hjälper till att förbättra livet i vardagen. Galaxy S5 representerar en klassisk design med viktiga och användbara
funktioner som fokuserar på att leverera
den ultimata smartphonen, säger Andreas
Bergqvist på Samsung Nordic.

MWC

De stora nyheterna jämfört med föregångaren Galaxy S4 är att nya S5 är dammoch vattentålig (IP67), att den kan spela
in video i 4K/Ultra HD, skärmen är 5,1”
istället för 5” och den fyrkärniga processorn arbetar i 2,5GHz istället för 2.3GHz.
Galaxy S5 är 8,1mm tjock och väger 145g
(S4 är 7,9mm tjock och väger 130g). Och
S5 har en inbyggd pulsmätare.
Galaxy S5 har en 16 megapixels kamera
med världens snabbaste autofokus, 0.3
sekunder, anger Samsung. Och den nya
selektiva fokus-funktionen gör det möjligt
att fokusera på specifika områden av ett
objekt och samtidigt göra bakgrunden
suddig.

Snabbaste uppkopplingen

Galaxy S5 erbjuder marknadens mest
avancerade LTE-upplevelse och WiFi-prestanda. Galaxy S5 stödjer femte generationen WiFi 802.11ac och 2X2 MIMO, samt
stödjer flertalet LTE-frekvenser med kategori 4-standard. För användare som vill ha
ännu snabbare uppkoppling innehåller Galaxy S5 funktionen Download Booster, en
WiFi-teknologi för att boosta hastigheten
ytterligare genom att sammanföra WiFi
och LTE – man kan nyttja både mobilnätet
och WiFi på en och samma gång när man
till exempel laddar ner filer, för maximal
nedladdningshastighet.
Med förbättrade S Health 3.0 erbjuder nya Galaxy S5 fler verktyg för att
hjälpa människor att träna och må bättre.
Funktionen innehåller en omfattande och
personlig “fitness tracker” som hjälper
användaren följa och hålla koll på träningen. Funktionen inkluderar pedometer,
diet- och träningsprotokoll samt en ny
inbyggd pulsmätare. Användaren kan ytterligare skräddarsy sina upplevelser med
hjälp av ett helt ekosystem av tredjepartsapplikationer, och integrera sin Galaxy S5
med nästa generations Gear-produkter för
träningscoachning i realtid.
S5 har fingerskanner för säker låsfunktion och trygga betalningsmöjligheter för
användaren, och funktionen Ultra Power
Saving Mode gör skärmen svartvit och
stänger ner alla onödiga funktioner vilket
minimerar batteriförbrukningen.

– Samsung fortsätter att leda utvecklingen av wearables genom att skapa
produkter som är helt integrerade med
användarnas liv tack vare vidareutvecklade funktioner för uppkoppling, en rad
individanpassade lösningar och ett robust
ekosystem för applikationer. Med nya
Samsung Gear 2 och Samsung Gear 2 Neo
har vi förbättrat allt användarna älskar
med Gear, som på ett naturligt sett underlättar vardagen, säger Andreas Bergqvist.
Gear-produkterna fungerar som en
förlängning av användarens vardagsliv och
möjliggör mer kontroll med en rad olika
funktioner, exempelvis kan TV:n skötas
med hjälp av applikationen WatchOn
Remote. Den egna musikspelaren med

Bluetooth-högtalare innebär att användaren kan lyssna på musik utan att ta med
sig sin smartphone. Båda produkterna
erbjuder också personliga träningstips i
realtid, vilket ger möjlighet att utveckla
träningsprogram och följa sin puls.
Samsung Gear Fit är världens första böjda, AMOLED-baserade wearable-produkt
för aktiva konsumenter. Gear Fit erbjuder
en oöverträffad kombination av Samsungteknologi och några av de mest omfattande träningsverktygen som finns att tillgå
på marknaden idag, anger Samsung.
– Samsung förstår att nästa generations
wearable-lösningar måste reflektera kundernas olika intressen och behov, säger
Andreas Bergqvist. n

Gear

Samsung lanserade på MWC2014 tre nya
wearables – Gear 2, Gear 2 Neo och Gear
Fit. Gear 2 och Gear 2 Neo är de första
wearable-produkterna (bärbar teknik) från
Samsung som baseras på operativsystemet Tizen.
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MWC2014 – LG:

Innovativa produkter
LG visade på MWC2014 sina nya mobiler, och fokus låg på G
Flex, som med sin böjda display är unik på marknaden.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

G lanserade redan innan
MWC2014 G Flex, världens
första böjda smartphone med
böjd skärm och ett flexibelt självläkande
bakstycke, och då det är en produkt
som är unik i sitt slag på marknaden var
det självklart stort fokus på den under
mässdagarna i Barcelona, men eftersom
undertecknad skrev om G Flex i Rateko
1-2014 (sidorna 36-37 - tidningen finns
som pdf på www.elektronikbranschen.se/
tidning) ägnas ingen uppmärksamhet åt
denna mobil här.
LG blev utsedda till vinnare i kategorin
”Most Innovative Device Manufacturer of
the Year” i årets upplaga av Global Mobile
Award under Mobile World Congress 2014
i Barcelona. Global Mobile Awards är den
i särklass mest prestigefulla utmärkelsen
i mobilbranschen och delas årligen ut av
GSMA Awards Committee, bestående av
över 170 oberoende internationella mobilspecialister och analytiker, journalister och
akademiker, berättar LG.
Susanne Persson, nordisk produktspecialist för mobiler på LG Electronics, berättar
att LG:s KnockOn-funktion, som gör det
möjligt att tända eller släcka skärmen med
två knackningar, har blivit lovordad av
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användare världen över sedan lanseringen
i samband med LG G2. Och nu bygger LG
vidare på konceptet och presenterar nya
Knock Code.
– Den populära KnockOn-funktionen
är ett exempel på hur LG fokuserar på att
introducera smarta funktioner som förenklar vår vardag. Därför gör vi den till en
standardfunktion i alla smartphones under
2014 och uppdaterar dessutom förra årets
L-serie med KnockOn. Vi passar även på
att utöka Knock-konceptet med nya funktionen Knock Code, som inte bara tänder
skärmen utan också låser upp mobilen,
säger Susanne Persson.
Med den nya Knock Code-funktionen
får användare ett enkelt alternativ för att
låsa upp telefonen. Istället för att använda
KnockOn och därefter knappa in en PINkod, svepa över skärmen eller rita sitt
grafiska låsmönster, räcker det med att
knacka två till åtta gånger i ett egenhändigt valt rutmönster på skärmen och på
det viset både väcker och låser man upp
telefonen på samma gång.
LG:s algoritm och hårdvara gör det
möjligt att knacka låskoden varsomhelst
på skärmen, oavsett om den är tänd eller
släckt. Koden består av två till åtta knackningar i ett rutmönster med fyra rutor,
vilket ger 86 367 olika kombinationer,
anger LG.
Knock Code kommer att finnas med som
standard i samtliga nya LG-smartphones
under 2014 vilka omfattar LG G2 Mini, F70
och L III-serien. Utöver alla de nya modellerna planerar LG även att uppdatera vissa

tidigare modeller med Knock Code via
mjukvaruuppdateringar, däribland LG G2
och LG G Flex.
Susanne Persson berättar att den
genomsnittliga mobiltelefonanvändaren
låser upp sin mobil över 100 gånger om
dagen för att kolla om något har hänt, och
då är Knock Code ett smidigt sätt att göra
det enklare för användaren.

G2 Mini

LG presenterade på MWC2014 sin första
kompakta smartphone i G-serien, G2 Mini,
som är utvecklad som en mindre version
av den prisbelönta LG G2. G2 Mini behåller den innovativa Rear Key-designen, som
introducerades i och med G2. Några av
användarnas absoluta favoritfunktioner
från G-modellernas gränssnitt, såsom
KnockOn, Guest Mode och Plug&Pop,
återfinns också i G2 Mini med syfte att
göra deras fördelar tillgängliga för en bredare målgrupp, anger företaget.
– G2 Mini handlar om att ta det bästa
av användarupplevelsen från vår prisbelönta toppmodell G2 till en mer kompakt
mellanklassmodell och på det viset ge
miljontals kunder möjlighet att ta del av
LG:s premiumupplevelse. G2 Mini är en
perfekt avvägd balans mellan modern
design och praktisk användarupplevelse i
ett kompakt format, utan att kompromissa
med prestandan, säger Susanne Persson.
Skärmstorleken på smartphone-marknaden har vuxit. I premiumkategorin är det
vanligt med fem tum eller större och i mellansegmentet ser vi ofta skärmar på runt
4,5 tum. Med en bildskärm på 4,7 tum
och en hårdvara som är oöverträffad i sin
klass, förväntas G2 Mini att tillgodose konsumenternas efterfrågan på en praktisk
smartphone till ett bra pris med skärm,
hårdvara och batteri i toppklass, anger LG.

MWC

Susanne Persson, nordisk produktspecialist för Mobile Communications på LG Electronics, demonstrerar företagets funktion ”Knock Code” i montern på MWC2014.

4G & 3G

LG lanserade på MWC2014 4G-mobilen
F70, som den den perfekta kombinationen
av stor skärm, kraftfullt batteri och konkurrenskraftigt pris.
– Under 2013 lanserade vi LG Optimus
F5, vår första 4G-smartphone för folket.
Nu är vi oerhört glada över att kunna
presentera LG F70 som värdig uppföljare i
F-serien. Med en 4,5-tumsskärm, Android
KitKat och ett riktigt kraftfullt batteri kan
du ha glädje av din 4G-uppkoppling och
utnyttja telefonens funktioner längre
utan att behöva ladda den, säger Susanne
Persson.
LG presenterade även tredje generationens L-serie (3G-mobiler) på MWC2014.
Nya L Series III - med modellerna L90, L70
och L40 - bygger vidare på LG:s tydligt
minimalistiska designspråk i kombination
med imponerande förbättringar av hårdvara, gränssnitt och operativsystem. Den
första och andra generationens L-serier
har skördat stora globala framgångar och
den tredje generationen med dess stilrena
design och smarta funktioner förväntas bli
en minst lika stor succé, anger företaget.

– Utöver en förfinad design som gått
i arv från LG:s premiummodeller, har
LG:s nya L-serie en mängd förbättringar
som sträcker sig långt bortom en vanlig
uppgradering. Med genomgående bättre
och större skärm, kraftfullare processor
samt Android 4.4 KitKat visar L90, L70 och
L40 hur vi fokuserar på att leverera den
absolut bästa smartphone-upplevelsen
i allt från design till operativsystem och
användargränssnitt i olika prisklasser till
så många användare som möjligt, säger
Susanne Persson.

i kombination med LG:s headset och
en smartphone med fitness-appen ger
en komplett lösning för att hålla koll på
träningsframsteg från dag till dag, anger
företaget.
LG Lifeband Touch kan användas för att
styra vissa funktioner på en smartphone,
såsom höja eller sänka volymen, byta låt
eller stoppa musiken. LG Lifeband Touch är
vattentålig, ansluts med Bluetooth, har ett
uppladdningsbart batteri med fem dagars
drifttid samt inbyggd accelerometer och
höjdmätare.

Lifeband Touch

Android-klocka

Teknik som träningshjälpmedel blir allt
vanligare. Var man än tittar har de som
tränar, springer eller går på gym sin smartphone eller något annat tekniskt hjälpmedel för att hålla koll på sina resultat.
LG meddelar att de har lanserat ett av
de hittills mest funktionsrika träningshjälpmedlen i form av LG Lifeband Touch.
Samtidigt har de lanserat en tillhörande
fitness-app för iOS- och Android-baserade
smartphones samt ett headset med
inbyggd pulsmätare. LG Lifeband Touch

LG och Google samarbetar kring kommande LG G Watch, som blir den första
produkten på marknaden med den nya
Android-plattformen Android Wear och
utökar Android-plattformen till att även
omfatta wearables. LG G Watch kommer
att vara kompatibel med en rad Android
smartphones. LG, som gjort de två senaste
Nexus-mobilerna Nexus 4 och Nexus 5, är
en av Googles huvudpartners för den nya
smarta klockan som beräknas lanseras
under andra kvartalet 2014. n
RATEKO 2/2014 43

PR OD UK T N YH ETER
FUJIFILMS FLAGGSKEPP

KOMPAKT CANON

Canon har lanserat nya PowerShot G1 X Mark II, som en kompaktkamera med prestanda på DSLR-nivå och det nya flaggskeppet i
kompaktkameraklassen.
Precis som föregångaren PowerShot G1 X har den nya kameran
en riktigt stor bildsensor (18,7 x 14 mm – cirka sex gånger större än
sensorn i PowerShot G16) men G1 X Mark II har förändrats på ett
antal punkter. Det som syns med en gång är att den elektroniska
sökaren – som varit standard på kameror i G-serien – är borttagen
och den som önskar titta i en sökare kan köpa en elektronisk sökare
(EVF-DC1) som tillbehör.
Den nya kameran har ljusstarkare objektiv med större zoomomfång
än föregångaren, 5x zoom motsvarande 24-120mm F2.0-3.9 jämfört
med 4x zoom motsvarande 28-112mm F2.8-5.8 hos G1 X. Vidare har
den vikbara 3-tumsskärmen fått högre upplösning och kameran har
ny processor som gör det möjligt att ta 5,2 bilder per sekund tills minneskortet är fullt (G1 X kunde ta sex bilder i rad med hastigheten 4,5
bilder per sekund). Enligt Canon har kameran en 56-procentig minskning av total slutarfördröjning jämfört med föregångaren.
Kameran har ett förbättrat AiAF-system (Artificial Intelligence
Auto Focus) med 31 AF-punkter (jämfört med 9 AF-punkter för G1 X)
och en ny bildsensor med 12,8 miljoner pixlar (G1 X har 14 miljoner pixlar). PowerShot G1 X Mark II har dubbla, anpassningsbara
objektivringar som skall göra det enklare och snabbare att få önskat
fotografiskt resultat.
Kameran har hölje i rostfritt stål och aluminium, och kameran har
ett rejält tilltaget ergonomiskt grepp för en professionell känsla. G1 X
Mark II kan spela in filmer i Full HD (1920 x 1080, 30p) med stereoljud. I PowerShot G1 X Mark II finns NFC (Near Field Communication) och WiFi-funktioner som skall underlätta tagning, delning och
säkerhetskopiering. n

Kraftfull prestanda, klassledande bildkvalitet och marknadens bästa
elektroniska sökare i ett väderskyddat kamerahus med suverän
hantering och ergonomi – så presenterar Fujifilm sin nya toppmodell
X-T1, som skall skapa nya möjligheter och ta X-seriens kompakta
systemkameror till en helt ny nivå.
X-T1 använder samma typ av fasdetekterande bildsensor (X-Trans
CMOS II) som tidigare lanserade X-E2, en APS-C sensor med 16
megapixel av X-Trans typ, utan optiskt lågpassfilter. X-T1 har en ny
elektronisk sökare som kombinerar världens högsta förstoring (0,77x
) med en upplösning på 2360000 punkter (OLED) och en fördröjning
på endast 0,005s, anger företaget, och berättar att resultatet blir en
imponerande stor och högupplöst sökarbild med bred betraktningsbild som är svår att skilja från en optisk sökare tack vare sin extremt
snabba visningshastighet.
Kameran anges ha blixtsnabb autofokus och respons, samt seriebildstagning i upp till 8 bilder/s med fokusjustering mellan varje bild.
X-T1 är med sin robusta konstruktion och vädertåliga kamerahus tuff
nog att ta med på de flesta fotograferingsuppdrag och är väl skyddad
mot både smuts, fukt och kyla (med väderskyddat objektiv).
I samband med lanseringen av X-T1 presenterades även tre väderskyddade zoomobjektiv: XF 18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR , XF 1655mm F2.8 R OIS WR och XF 50-140mm F2.8 R OIS WR. Objektiven
kommer senare i år med XF 18-135 först ut i juni månad.
X-T1 har inte mindre än fem mekaniska rattar på ovansidan, två
kommandovred fram och bak, direktåtkomst av videoinspelning och
sex anpassningsbara funktionsknappar för full kontroll över kamerans
inställningar och funktioner. Kameran går också att komplettera med
det nya vertikalgreppet (VG-XT1) som är väderskyddat och har plats
för ett extra batteri.
Med kamerans inbyggda WiFi och den nya Fujifilm Camera
Remote-appen går det att ta bilder och video samt fjärrstyra många
av kamerans funktioner. Det går att trådlöst föra över bilder till smartphones, surfplattor och datorer. Kameran kan spela in Full HD video
(1920 x 1080 pixlar, 60p/30p) och har mikrofoningång (2,5 mm). n

BOOMBOX MED BLUETOOTH

Revolution Audio Avin R2 är namnet på en Boombox med Blåtandshögtalare, som Moon distribuerar.
Förutom Bluetooth finns NFC, inbyggd förstärkare på 2x40W RMS,
Line in, Mikrofon in, Gitarr in, Aux in. Produkten, som är försedd med
bärrem, har inbyggt Li-ion batteri med 8 timmars speltid, och man
kan justera bas, mellanregister och diskant. n
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TRE UHD-SKÄRMAR

Dell har lanserat en produktportfölj Ultra HD-skärmar, som anges
passa såväl för professionella användare som privatpersoner med
höga krav på kvalitet och användarvänlighet.
– De nya skärmarna är ett spännande tillskott som passar för flera
användningsområden och budgetar. Oavsett om du behöver en
skärm som passar ditt jobb som grafisk designer eller i rollen som
privatperson så har Dell en skärm som kan matcha såväl behovet som
plånboken, säger Philip Eide, marknadschef i Norden.
De tre UHD-skärmarna har upplösningen 3840×2160 pixlar och
finns i storlekarna 31,5 tum (UP3214Q), 28 tum (P2815Q) och 24 tum
(UP2414Q).
Dell började i slutet av 2013 sälja den minsta och den största
skärmen i serien, och inom kort lanseras även mellanmodellen, som
enligt Dell förväntas bli den mest prisvärda Ultra HD-skärmen på
marknaden.
Dell anger att UltraSharp Ultra HD-skärmarna har företagets PremierColor-teknik för en enhetlig och exakt färgåtergivning. PremierColor inkluderar stöd för större branschstandarder som AdobeRGB
och förmåga att exakt kunna kalibrera de färgpaletter som användaren behöver genom en lättillgänglig uppslagstabell.
Dell berättar vidare att samtliga Ultra HD-skärmar har Dells
Premium Panel-garanti, vilket innebär att Dell byter ut panelen om
användaren upptäcker en död pixel under garantiperioden. n

STEREO MED BLUETOOTH

SNABBASTE SKRIVAREN

HP har lanserat Officejet Pro X Serie, som världens snabbaste bläckstråleskrivare.
Med den nya generationen bläckstråleskrivare kan företag spara
tid och pengar, anger HP, och berättar att Officejet Pro X skriver ut
professionella kvalitetsutskrifter i färg med dubbel hastighet mot tidigare och till halva kostnaden per utskrift jämfört med en laserutskrift.
Officejet Pro X är världens snabbaste skrivbordsbläckstråleskrivare
enligt Guinness World Records. HP Officejet Pro X serien kan skriva ut
upp till 70 sidor per minut. Skrivarhuvudet är lika brett som pappret
(och behöver alltså inte röra sig i sidled under utskrift) och har 42240
stycken munstycken.
Printserien, som består av HP Officejet Pro X476/X576 MFPs och
HP Officejet Pro X451/X551 dw, kräver upp till 50 procent mindre
energi och bläckpatronerna HP 970 och 971 ger 50 procent mindre
avfall än laser utan att kompromissa med kvaliteten, anger företaget,
och berättar att Officejet Pro X är den första skrivaren någonsin som
har tilldelats Blue Angel ecolabel-certifikat, ett Europeiskt certifikat
som visar att produkten har miljömässiga fördelar.
– Den nya generationen bläckstråleskrivare är designade speciellt
för dagens tidspressade företag, för att bidra till att de ska lyckas i
den ekonomiska konkurrensen. Officejet Pro X serien producerar högkvalitativa dokument i den högsta hastighet någonsin och till en lägre
kostnad. Med mindre energiåtgång kan dessa skrivare även bidra till
mindre overheadkostnader och mindre avfall, säger Rickard Strömdahl, produktchef för bläckstråleskrivare på HP Sverige. n

Pioneer har lanserat en uppdaterad version av sitt slimmade och
väggmonteringsbara ljudsystem, X-SMC01BT, och man har också
uppdaterat sitt något större ljudsystem X-HM21BT.
I den nya väggmonterbara versionen, X-SMC01BT har Pioneer
uppdaterat med en Bluetooth standby funktion, som gör att man kan
starta upp enheten när den står i standby via Bluetooth.
Med X-SMC01BT och X-HM21BT (som båda har inbyggd CD-spelare
och radio) kan man till exempel spela upp musiken från Apple eller
Android produkter via USB-ingången på fronten eller streama musik
via Bluetooth. n
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SNABBARE ACCESSPUNKT

D-Link har lanserat en ny accesspunkt, riktad mot små och medelstora företag, som bygger på den nya snabba trådlösa nätverksstandarden 802.11ac.
D-Links nya företagsprodukt DAP-2695, AC1750 simultaneous DualBand PoE accespunkt, möjliggör en enkel installation av ett robust
och lätthanterligt trådlöst nätverk med senaste trådlösa tekniken.
802.11ac, anger företaget. Den är bakåtkompatibel med tidigare
trådlösa standarder och skall ge färre störningar, bättre räckvidd och
ökad hastighet.
– Nya 802.11ac ger en rad fördelar för organisationer och företag
förutom att det är framtidssäkert. Prestandan är jämförbar med ett
trådbundet gigabit-nätverk då 11ac ger bättre täckning, stabilare
uppkoppling och möjlighet till att ha fler enheter som är anslutna till
det trådlösa nätverket. DAP-2695 gör att större filer överförs snabbare och stora mängder information kan överföras trådlöst. De olika
användningsalternativen innebär också en ökad flexibilitet för små
och medelstora företag, säger Magnus Cederäng, Produktansvarig
företag på D-Link.
DAP-2695 är utrustad med dualband-teknik för att leverera en
stabil och snabb trådlös uppkoppling. Sex avtagbara antenner skall ge
en optimal trådlös täckning med prestanda på upp till 450 Mbps över
2,4 GHz-bandet och 1300 Mbps över 5 GHz-bandet.
Accesspunkten inkluderar funktioner som Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS) och Power over Ethernet+
(802.3at). Det innebär att den kan drivas via en Ethernetkabel utan
en strömsladd. n

Canon har lanserat PowerShot N100, som företagets första kompaktkamera som kan ta bilder och filmer både framåt mot motivet och
bakåt mot fotografen – samtidigt.
Canon berättar att tack vare funktionen Hybrid Auto går aldrig
några ögonblick förlorade vid stillbildsfotografering. Ett fyra sekunders filmklipp spelas in innan avtryckaren har tryckts ned. PowerShot
N100 kombinerar dessutom Hybrid Auto och dubbel tagning för att
automatiskt spela in fotografens ansiktsuttryck bakom kameran, två
sekunder före och efter tagning. I slutet av dagen läggs klippen samman till en film med upplösning 720p och bildar en story.
Det nya läget Story Highlights lanseras som det perfekta verktyget för att enkelt berätta en story, utan behov av redigering. Story
Highlights redigerar resultaten till ett videoalbum, som både kan
visas och delas. Via en unik algoritm och en kraftfull Digic 6-processor
analyserar kameran bilderna och skapar ett videoalbum efter tema,
datum och till och med ansikten som har registrerats i kameran,
anger Canon, och förklarar att viktiga ögonblick väljs, organiseras och
återupplevs genom användning av den speciella favoritknappen som
märker filmklipp och bilder som ska finnas med i albumet.
PowerShot N100 har trådlös anslutning så att man på ett enkelt
sätt ska kunna överföra berättelserna direkt till sociala nätverk. Med
den speciella knappen för anslutning till mobil enhet och stöd för
NFC ansluts kameran snabbt till en smartphone via Canons gratisapp
CameraWindow. Knappen kan dessutom anpassas för enkel backup
av bilderna till molnlagringstjänster.
PowerShot N100 har en 12 megapixel CMOS-sensor av typ 1/1,7
och 5x zoom motsvarande 24-120mm. Fotograferingen med den
bakre kameran sker med ett objektiv som motsvarar 25mm. Om
förgrunden i bilden är viktig kan en effekt med kort skärpedjup
skapas via läget för bakgrundsoskärpa. Då blir bakgrunden suddig och
skapar en effekt som liknar bilder tagna med en systemkamera, anger
företaget. n

KONFERENSMIKROFON FÖR SMARTPHONE

Semafor Mediateknik AB har presenterat mikrofonen MicW iBoundary, som gör en smartphone till en konferenstelefon.
MicW iBoundary är en 360 grader rundtagande mikrofon, vilket gör
att alla röster runt ett bord hörs lika bra. Om bordet är stort kan två
mikrofoner kopplas ihop. Mikrofonen behöver ingen extern strömförsörjning, och på de flesta mobila enheter identifieras iBoundary
mikrofonen automatiskt när den ansluts till hörlursuttaget.
Man kan också ansluta en extern högtalare, splitkabel medföljer, så
att alla runt bordet tydligt hör de externa deltagana.
Nu när det nya systemet HD voice introduceras i Sverige av mobiloperatörer, kommer ljudåtergivningen att dramatiskt förbättras
när du använder iBoundary mikrofonen kopplad till din smartphone,
berättar Semafor. n
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TRÅDLÖS SPELMUS

SteelSeries har presenterat den trådlösa spelmusen Sensei Wireless.
Den nya musen är försedd med marknadens bästa hårdvara för trådlöst spelande, vilket ger liknande prestanda som hos de allra bästa
sladdförsedda spelmössen, anger företaget.
Sensei Wireless är försedd med SteelSeries premiumswitchar och
anges ha trådlös användningstid på upp till 16 timmar utan laddning.
– Med Sensei Wireless har vi tagit fram en trådlös spelmus som
verkligen håller måttet bland kräsna gamers. De flesta andra trådlösa
spelmöss på marknaden har antingen problem med lagg eller med
batteritiden, två faktorer som är helt avgörande för att en trådlös
mus skall duga till seriös gaming. Med Sensei Wireless finns det nu
äntligen en trådlös mus som faktiskt duger till seriöst spelande under
lång tid, säger Henning Christiansson, marknadsansvarig för SteelSeries i norden.
Sensei Wireless har en lasersensor med ställbar CPI på upp till
8200 och DCPI upp till 16400. Steelseries premiumswitchar anges
klara 30 miljoner klick, har en snabb responstid och skön känsla. Den
nya musen har också åtta programmerbara knappar och Steelseries
ExactTech-inställningar som kommer med den nya Engine-mjukvaran.
SteelSeries nya trådlösa spelmus har en design som passar både
höger- och vänsterhänta och gummiförsedda kanter för optimalt
grepp. Den trådlösa tekniken anges ha en responstid på 1ms vilket
innebär obefintligt lagg. Musens laddningsstation indikerar hur mycket batteritid som är kvar och fungerar också som musens trådlösa
mottagare. Sensei Wireless går också att ansluta via USB och använda
som en vanlig, trådad, mus. n

SNABB & EXTERN

Buffalo Technology har lanserat en av världens snabbaste externa
hårddiskar, DriveStation Mini Thunderbolt SSD (SSD-WAT).
Med två SSD-enheter och två Thunderbolt-portar har hårddisken en enastående överföringshastighet, den är mer än dubbelt så
snabb som den vanliga Thunderbolt SSD och minst fyra gånger så
snabb som USB 3.0, anger företaget. Läshastigheten anges överstiga
760MB/s och skrivhastigheten 615MB/s.
DriveStation Mini Thunderbolt SSD är dessutom formaterad för
att kunna användas med Mac OS X, stödjer kedjefunktion och gör
det möjligt att vara uppkopplad till sex Thunderbolt enheter, utan att
minska prestandan.
– Enheten är perfekt för professionella kreatörer, inklusive designagenturer och användare med en stor mängd data som kräver en säker
och kompakt lagringsenhet, utan att ge efter för varken pris eller
prestanda. Den revolutionerade Thunderbolt-teknologin kommer att
underlätta arbetslivet för många och göra det möjligt att överföra
signifikant stora mängder data på bara några sekunder, säger Paul
Hudson, försäljningschef för Buffalo Technology i norra Europa. n

LURAR MED AKTIV BRUSREDUCERING

SMS Audio har lanserat Street by 50 over ear-hörlurar med aktiv
brusreducering (ANC), som den perfekta lösningen för dig som vill
stänga ute oönskade ljud när du flyger, sitter på kontoret eller befinner dig i andra stökiga omgivningar.
Street by 50 over ear-hörlurar har aktiv brusreducering, kalibrerade
40 mm högtalarelement och mjuka öronkuddar i läder med minnesskum. Street by 50 over ear-hörlurarna anges vara exceptionellt
hållbara och är designade med öronkuddar med minnesskum, justerbar huvudbåge och upp till 70 timmars speltid. Hörlurarna fungerar
både med och utan den aktiva brusreduceringen. Street by 50 over
ear-hörlurar är vikbara och de har även en borttagbar sladd med
mikrofon, mjuk rengöringsduk, laddsladd med mikro-USB, flygplansadapter och ett hårt förvaringsfodral.
– Jag har länge försökt hitta ett par hörlurar som inte bara ger
fantastisk ljudkvalitet, utan även är hållbara och bekväma under alla
mina resor. Därför designade vi Street by 50 over ear-hörlurar med
aktiv brusreducering – de ger inte bara ett fantastiskt ljud i studiokvalitet, hörlurarna klarar även resor och är bekväma att ha på sig i
timtal, säger 50 Cent, CEO för SMS Audio. n
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SOLBATTERI FÖR SURFPLATTOR

För mindre än ett halvår sedan kom det första solcellsbatteriet från
Sandberg ut på marknaden. Den gången utgjordes specifikationerna
av 2000 mAh batterikapacitet, 100 mA solcellskapacitet och 1 A uteffekt. Den nya modellen har 6000 mAh-batteri, 250 mA solcellskapacitet och 2,1 A uteffekt.
Vi närmar oss alltså den punkt där man under en solig dag kan
alstra ström lika snabbt som man förbrukar den med en vanlig smartphone, anger Sandberg. Och om det är molnigt eller natt, har man ett
ytterst kraftfullt backup-batteri.
– Vi tar all feedback från kunderna på största allvar. Efter lanseringen av den tidigare versionen, fanns det en stor efterfrågan på större
batterikapacitet och kraftfullare solceller. Kunderna vet vad de vill
ha, och det har vi tagit fasta på med denna nya och mycket kraftfulla
produkt, säger Anders Petersen, produktchef på Sandberg A/S.
Den starkare uteffekten på 2,1 A innebär att surfplattor som till
exempel iPad kan laddas med Sandberg Solar Powerbank. n

PREMIUMLJUD MED SLADD

Creative har lanserat Creative Aurvana Live! 2, som ett headset med
premiumljud för den som gillar sladd.
– När vi först lanserade Aurvana hörlurar fokuserade vi på att leverera ljud i sannaste audiofilkvalitet med minimal förvrängning, så att
användaren kunde höra exakt vad som spelades in i studion. Vi har
fortsatt detta arv i vårt nya Aurvana sortiment, säger Mac Aw, chef
för global marknadsföring hos Creative.
Creative berättar att Aurvana Live! 2 headset förbättrar den populära föregångaren, som etablerade en kultstatus för sin enastående
ljudprestanda, vilket erhölls genom dess högkvalitativa biocellulosa
högtalarelement. Ett biocellulosamembran är en idealisk material
för hörlurselement då den levererar samma ljudhastighet som ett
aluminium- eller titanmembran tillsammans med värmen och det
dynamiska ljudet som hos ett pappersmembran, anger Creative.
Aurvana Live!2 skall återge en naturlig och trogen ljudupplevelse
som liknar ett liveuppträdande med sin mycket noggranna 40mm
Neodymium magnet med biocellulosamembranelement för stramare
bastoner och exceptionell dynamik.
För att addera till den musikaliska njutningen, är öronkuddarna
tillverkade av mjukt konstläder och huvudbandet skall låta lyssnaren
fördjupa sig i komfort även under långa perioder av lyssnande. Till
skillnad mot sin föregångare, är Aurvana Live! 2 utrustad med en
inbyggd mikrofon för samtal. n

BÄRBAR KASSETTRADIO

Moon meddelar att de erbjuder United 326408, som är en kassettradio med radio och CD-spelare.
Man kan spela in från radio eller CD på den inbyggda kassettbandspelaren, och produkten har nät- och batteridrift. n
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P ROD U KTNYHE TER
OM-D NR3

Olympus OM-D E-M10 är senaste tillskottet i den prisbelönta
kameraserien OM-D med kompakta, high-end systemkameror.
Olympus anger att OM-D E-M10 vänder sig till den krävande hobbyfotografen som vill ha en verkligt kompakt och bekväm D-SLR, men
absolut inte kompromissa med bildkvaliteten. OM-D E-M10 är en
kompakt systemkamera, en spegellös kamera, i Micro Four Thirdssystemet med en bildsensor som är 17,3 x 13 mm stor. Kamerahuset
är helt i metall och ännu kompaktare än E-M1 och E-M5 i OM-D
serien.
Kameran är relativt liten, även i jämförelse med de mest kompakta
spegellösa systemkamerorna. I kombination med den nya, superslimmade elektroniska zoomen M.Zuiko Digital ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 EZ
(motsvarande 28-84 mm) är kameran 64 mm från baksidans display
fram till framkant på objektivet.
Live MOS bildsensorn med 16 megapixel skall genera en bild som
mer än matchar jämförbara kameror, och i kombination med nästa
generation bildprocessor TruePic VII som hämtats från toppmodellen
E-M1, har Olympus ingenjörer lyckats trolla fram ännu mer information, anger företaget.
E-M10 är även utrustad med en funktion som eliminerar störande
moaré och har en inbyggd bildstabilisering som fungerar lika bra
oavsett vilket objektiv som sitter på kameran. Bildstabiliseringen
är 3-axlig och bygger på Olympus 5-axliga system. Den motverkar
effektivt störande skakoskärpa oavsett om det handlar om rullande
rörelser eller rörelser i sid- och höjdled. Stabiliseringen är lika effektiv
om du tar stillbilder eller filmar i Full HD, anger Olympus.
Den stora, ljusstarka och snabba elektroniska sökaren (EVF) med
1,44 miljoner bildpunkter underlättar bildkomponerandet, både val
av bildutsnitt och exponeringsinställningar, och i jämförelse med
liknande elektroniska sökare ger den en större bild (och tack vare
Adaptive Brightness Technology återges mörka och ljusa motiv betydligt mer naturligt) berättar Olympus.
E-M10 har Olympus snabba autofokussystem Fast AF med 81 fokuszoner som täcker hela bildytan. Fokuspunkten i zonerna kan minskas ytterligare genom funktionen Small AF Target för en ännu mer
exakt fokusering på små objekt. Med Super Spot AF kan man zooma
in och lägga fokuspunkten exakt där man vill. Dessutom hänger autofokusen med även när man tar 8 bilder i sekunden.

Kameran är utrustad med inbyggd blixt och har WiFi som låter
användaren parkoppla kameran med en smartphone, för att dela
bilder direkt via hemsidor och sociala medier eller använda telefonen
som fjärrkontroll.
I och med introduktionen av två nya objektiv har antalet Olympus
Micro Four Thirds objektiv ökat till 15 stycken (17 om man inkluderar
företagets två “Lens Cap objektiv”). Räknar man även med övriga
företags Micro Four Thirds objektiv finns drygt 40 olika objektiv att
välja bland.
Det ena nya objektivet är superkompakta M.Zuiko Digital 14-42
mm 1:3.5-5.6 EZ pannkakszoom, som är endast 22,5 mm djup, vilket
gör den till marknadens minsta standardzoomlins för D-SLR. Det
andra nya objektivet är M.Zuiko Digital 25 mm 1:1.8, som är ett ljusstarkt, fast normalobjektiv för snabba ögonblicksbilder och porträtt
(motsvarande 50mm). 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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PR OD UK T N YH ETER
LAGRINGSSERVER & ROUTER

LJUDSYSTEM FÖR TV

En undersökning från YouGov och LG Electronics visar att svenskarna
är TV-bänken trogen. Hela sju av tio väljer bänken och bara två av tio
har valt att hänga upp sin TV på väggen. För denna stora målgrupp
har en ny produktkategori inom TV-ljud växt fram, en platt och diskret
ljudplatta som man helt enkelt ställer TV:n ovanpå. LG:s första modell
i kategorin, SoundPlate LAP340N, finns tillgänglig i svenska butiker.
När svenskarna blir tillfrågade vilka som är de viktigaste köpkriterierna vid köp av ett externt ljudsystem till TV:n visar det sig att ljudkvaliteten är den stora vinnaren. Trots detta nöjer sig hela 67 procent
med TV:ns inbyggda ljud, men av dessa är 23 procent (16 procent av
svenskarna) inte nöjda med ljudet.
– Undersökningen visar att majoriteten vill ha kompakta, användarvänliga och snyggt designade ljudsystem, snarare än stora platskrävande hemmabiosystem med mycket sladdar. Samtidigt är många
inte nöjda med att endast lyssna på ljudet från sin TV. Det har gjort
att produktkategorin soundbars har växt enormt de senaste åren.
Men soundbars passar bäst för väggmonterade TV-apparater och vi
ser här att majoriteten har sin teve på en bänk. För dessa finns nu LG
SoundPlate – en smart, användarvänlig och nästan osynlig ljudlösning
som med sina 120W ger upp till tio gånger bättre ljud än en vanlig
platt-TV, säger Erik Åhsgren, produktspecialist för Home Entertainment på LG.
Förutom ljudkvalitet lyfts användarvänlighet som det näst starkaste
köpargumentet. Var tredje svensk ser det som viktigt och var fjärde
ser gärna att produkten är kompakt, diskret och passar väl in i hemmets interiör. LG SoundPlate tar extremt lite plats och är väldigt enkel
att installera – antingen trådlöst eller med en enda kabel. Den är helt
enkelt som gjord för Sveriges TV-bänksälskande och inredningsintresserade befolkning, menar LG.
Till skillnad mot soundbars placeras inte LG:s Sound Plate LAP340N
framför TV:ns fot utan under den. Modellen passar till TV-apparater
mellan 32-55 tum och spar utrymme på TV-bänken. LG LAP340N har
4.1-ljud på 120 watt och dubbla inbyggda subwoofers. LAP340N har
utrustats med Wireless Sound Sync för att göra det möjligt att ansluta
enheten trådlöst till LG Smart TV-modeller med Magic Remote. Man
kan även strömma musik via Bluetooth från sin smartphone eller
surfplatta till LAP340N. n

Buffalo Technology har lanserat en ny serie Windows Storage Server
R2 och en ny Gigabit router.
Den nya TeraStation WSS 2012 R2 serien kombinerar högpresterande NAS med kraften och bekvämligheten som finns i Windows
operativsystem, vilket ger en smidig, effektiv och säker lösning för integrerad nätverksintegrering och BYOD, anger företaget. Hela serien,
i antingen Rackmount eller Desktop, finns tillgänglig i kapaciteter från
4 till 24TB. Anordningen stödjs av RAID vilket gör att den tillhandahåller en säker backupfunktion för att aldrig äventyra data. Samtidigt
gör hot swap funktionaliteten att användare kan byta diskar utan att
riskera driftstopp.
Buffalos nya Dual Band Gigabit router (WHR-1166D-EU) är en ytterligare förstärkning av Buffalos trådlösa erbjudande. WHR-1166D-EU
ger överföringshastigheter upp till 300MBps i både 5GHz och 2.4GHz
bandet. Enheten har USB 2.0 port, media server, enhetsserver, och
BitTorrent för att ge en enkel fildelning för alla anslutna enheter.
– Den senaste Windows Storage Server R2 är bekväm och användarvänlig, speciellt i Windows miljö, utan att ge vika på prestandan.
Den innehåller även nya tillägg som arbetsmappar och BYOD som ger
användare tillgång till arbetsfiler från sina datorer och mobila enheter. Vår nya trådlösa AC866/N600 Dual Band Router är ett tillskott till
vårt stora sortiment av AirStation. Med supersnabba överföringshastigheter ger vårt senaste erbjudande enkelhet i alla anslutna enheter,
vilket ger användarna en smidig trådlös upplevelse. Föräldrakontrollen av Symantec ConnectSafe är ett grundläggande tillägg för alla familjer, säger Julia Mozen, Senior Manager Marketing & PR på Buffalo
Technology. n

SKANNA TILL SOCIALA MEDIER

Epson har lanserat Perfection V550 Photo, som en fotoskanner som
ger användarna möjlighet att skanna och ladda upp foton direkt till
sociala medier, fotodelningswebbplatser och andra molntjänster.
Med Digital ICE-teknik, som tar bort damm och repor från skadad
film anges Perfection V550 Photo vara den perfekta fotoskannern för
fotoentusiaster som vill förbättra sin fotosamling. Med Epson Easy
Photo Scan kan användarna dela foton med vänner och familj genom
att ladda upp skannade bilder direkt till utvalda sociala medier och
fotodelningswebbplatser, till exempel Facebook och Picasa. Under
tiden tar Digital ICE-tekniken automatiskt bort damm, defekter, repor
och fingeravtryck från skannad film, utan behov av tidskrävande
manuell retuschering.
Med en upplösning på 6400 dpi, en optisk densitet på 3,4 Dmax
och en inbyggd transparensenhet kan den här fotoskannern skanna
en mängd olika material – från standardfoton och tidningar till filmremsor i A2-format, monterade diabilder och film i mellanformat.
– Den här högkvalitativa fotoskannern, fylld med teknik och programvara för reparation och återställning av originalfoton, är perfekt
för dem som vill ge sina fotoalbum med gamla minnen liv igen. Tack
vare Epsons ReadyScan LED-teknik är den här skannern redo att sätta
igång bara några sekunder efter att du har startat den, så du behöver
inte vänta på att den ska värmas upp först, säger Lee Withers, produktchef på Epson Europe. n

P ROD U KTNYHE TER
4K SKÄRM FRÅN CANON

Canon har gått in på en ny marknad och lanserat DP-V3010 – en 30tums datorskärm med 4k-upplösning, speciellt utformad för färggradering och högkvalitativ filmproduktion.
Den nya skärmen - tillsammans med Canons Cinema EOS System förstärker Canons fortlöpande engagemang inom TV- och filmproduktionsbranschen. Skärmen anges vara en förstklassig lösning för digital
filmproduktion i 4k och för omfattande produktionsarbeten.
DP-V3010 skall ge kontinuerligt korrekta resultat och anges vara
optimal för färggradering, där generell bildkvalitet och konsekvens
är av största betydelse. Med visning av högupplösta bilder i 4k och
många färgmöjligheter kan DP-V3010 dessutom användas vid inspelning eller på plats – och även för annan digital bildbearbetning,
inklusive CGI-arbete, Computer Aided Design och 3D-animering.
– DP-V3010 är ett nytt och spännande steg som kompletterar vår
befintliga 4k-portfölj. Under utvecklingens gång har vi noga lyssnat
på marknadens behov, för att kunna leverera en exceptionell produkt
som också passar första rangens produktioner. DP-V3010 har enastående precision, är pålitlig och flexibel och tillsammans med våra
Cinema EOS-kameror är den en utmärkt lösning – från tagning till
slutresultat, säger Roel Lammers, produktchef för foto och Pro video
på Canon Svenska AB.
IPS LCD-panelen har en upplösning på 4096 x 2560 pixlar, så att DCI
4k-upplösning (4096 x 2160 pixlar) kan visas utan bildskalning. Skärmens bildförhållande 16:10 passar också för datorbaserad redigering,
till exempel bearbetning av högupplösta stillbilder och produktionsarbete för visuella effekter. Skärmen stöder standardbildfrekvensen 24p
för film och tar dessutom emot många olika 4k-videoinsignaler från
23,98p till 60p, inklusive bildfrekvensen 50p som är mer vanlig vid
filmproduktion inom EMEA.
DP-V3010 har en kontrollenhet med knappar och reglage för
intuitiv hantering. Kontrollenheten kan placeras på skrivbordet eller
installeras i ett 19-tums standardstativ. n

PREMIUMLURAR I METALL

Razer har presenterat företagets nya hörlurar i premiumklassen: Razer Kraken Forged Edition, som tillverkas med öronkåpor av maskinbearbetad aluminium i flygplanskvalitet och matt finish.
Hörlurarna är omsorgsfullt monterade för hand, vilket garanterar
att tillverkningskvaliteten matchar det högklassiga utseendet och
attityden, anger företaget.
Razer berättar att företagets ljudtekniker har lagt ned oräkneliga
timmar på att finjustera Kraken Forged Editions 40-mm drivenheter
med kraftfullt basljud till perfektion, samt att neodymiumenheterna
därför i samverkan med hörlurarnas akustikkammare och öronkåpans
isolerande, slutna utformning ger en dånande bas, ett tydligt mellanregister och klara höga toner för ett ljud som är optimerat för musik
och perfekt för spel.
Det mjuka konstläderfodret i öronkåporna, det fullt justerbara huvudbandet och den lätta, hopvikbara konstruktionen, skall göra Razer
Kraken Forged Edition-hörlurarna perfekta för långvarig användning.
Razer Kraken Forged Edition innehåller också en utbytbar kabel
med inbyggd mikrofon, som ger användaren möjlighet att snabbt
göra om hörlurarna till ett headset för spel och telefoni.
– Detta är utan tvekan de bästa lurarna på marknaden för både
musik och spel. Vi har tillverkat en del otroliga ljudprodukter genom
åren, och jag är stolt över att säga att vi har tagit ännu ett enormt kliv
framåt vad gäller ljudkvalitet genom dessa hörlurar med fenomenal
passform och finish, säger Min-Liang Tan, medgrundare, VD och
kreativ chef för Razer. n

DESIGNAT LJUD

Den trådlösa högtalaren Harman Kardon Aura kallas för ett konstverk
med förstklassigt ljud. Med sex 1,5-tums element för diskant och
mellanregister samt en 4,5-tums subwoofer, anges Aura ge ifrån sig
ett betydligt tyngre ljud än vad man kan förvänta sig.
Harman Kardon Aura har AirPlay, Bluetooth, WiFi och DLNA för att
kunna streama musik genom hemmanätverket, och systemets transparenta design gör att man kan se subwoofern och dess LED-belysning. Med hjälp av Harman Kardons fjärrkontrollapp kan högtalaren
styras via iPhone, iPad eller Android. n
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PR OD UK T N YH ETER
ANDROID FÖR PROFFS

TC55 är Motorola Solutions nya mobila enhet för professionella
användare som lanserats på den svenska marknaden. Den nya
enheten skall kombinera företagsmobilens robusta egenskaper
med formfaktor och funktioner ifrån en smartphone.

FAST TELEFONI PLUS ANDROID

Gigaset SL930A anges erbjuda användare det kompletta utbudet av
funktioner och hanteringskoncept i ett Android-gränssnitt, allt förpackat i en DECT-baserad pekskärmstelefon för hemmet.
Gränssnittet Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) möjliggör snabb
och enkel tillgång till Google Play med sina mer än 975000 appar –
direkt via en router och Gigaset SL930A med WLAN-funktion.
Det flexibla och öppna operativsystemet skall ge användare en
produkt med ökad livslängd. De uppdateringar av fast programvara
som är vanliga när det gäller bärbara datorer eller smartphones är nu
också möjliga på den fasta telefonen.
Gigaset SL930A är tunn och har en polerad metallyta som skall garantera en ergonomiskt perfekt användningsupplevelse. Produkten är
utrustad med en TFT-pekskärm som mäter 81 mm diagonalt och gör
att användarna kan surfa på internet, titta på videoklipp eller filmer
och visa foton. Telefonens högtalarfunktion erbjuder full duplexkvalitet med HSP- och HDSP-ljud för internetbaserade applikationer som
bland annat Skype, och anges även möjliggöra förstklassig återgivning
av musik och ljud. Mediafiler kan överföras via en mikro-USB-port.
Adressboken i Android har plats för över 2000 poster i form av
visitkort, vCards, vilket är bekvämt eftersom den enkelt kan synkroniseras med andra konton eller telefonböcker och därmed eliminera
besväret att skriva in och lagra kontakter på nytt i telefonen. Telefonen har ett interminne på 4GB som kan utökas till maximalt 32GB
med ett mikro-SD-kort. n

Motorola berättar att TC55 är speciellt framtagen för att klara av
arbetsmiljöer där det krävs en robust mobil handenhet. Detaljhandeln, lager- och logistikområdet samt fältservice är exempel på områden där det ställs höga krav på säkerhet, batteritid samt möjlighet att
fånga data.
Enheten har en 4,3 tum högupplöst pekskärm som anpassar sig
dynamiskt till både inomhus- och utomhusljus. Det går att mata
in uppgifter på skärmen även om användaren har handskar på sig,
något som även fungerar om skärmen är blöt.
TC55 är utrustad med ett antal funktioner för att fånga data. Den
klarar enkelt att hantera streckkoder, NFC (near field communication), signaturer, dokument, foton och videor, vilket bidrar till att
effektivisera arbetet och öka kundservicen.
TC55 har IP67-tätning vilket innebär att den skyddas mot damm
och även klarar av ett ofrivilligt vattendopp under 30 minuter på ned
till en meters djup.
Högtalarfunktionen anges ha mycket bra prestanda, och jämfört
med smartphones så kan högtalarna låta fyra gånger så högt, anger
företaget. Den har dubbla mikrofoner med brusreducerande teknik
för ett klart ljud även i bullriga miljöer. n

VATTENTÄTA SKAL FÖR 5S

LifeProof har släppt två modeller för Apple iPhone 5s: LifeProof fre
för iPhone 5s finns tillgänglig omgående och inom kort kommer
även LifeProof nüüd för iPhone 5s, där skärmen är helt frilagd för en
opåverkad pekkänsla.
Båda skalen är kompatibla med Touch ID, vilket betyder att användaren identifierar sig med sitt fingeravtryck.
– Touch ID är ett utmärkande drag för den nya iPhone 5s och vi är
glada att kunna förse våra kunder med det fyrfaldiga LifeProof skydd
vi vet att de uppskattar. Fre för iPhone 5s är kompatibel med alla
enhetens funktioner och möjliggör därmed för användaren att få ut
det mesta möjliga av enheten, säger Fredrik Torstensson, vice VD för
global försäljning och affärsutveckling på LifeProof. n
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P ERSO NNYTT
PANASONIC – TAKESHI KURAKU

Panasonic Europa har utsett Takeshi Kuraku som ny VD för Panasonic Nordic från och med den 1 April
2014.
Takeshi Kuraku arbetade tidigare som vice VD på Panasonic Nordic och har en lång internationell
erfarenhet från uppdrag inom Panasonic i bland annat Nordamerika, Japan och Europa. Han kommer att
ansvara för Panasonics verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
– Mitt första år hos Panasonic Nordic har varit väldigt givande och jag är väldigt glad att få vara en del av
ett mycket framgångsrikt team. Det är framförallt den utmanande attityden och hur effektivt alla arbetar
här som jag gillar, nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla Panasonic på den nordiska marknaden i mitt
nya uppdrag som VD för Panasonic Nordic AB, säger Takeshi Kuraku.
Takeshi Kuraku tar över som VD för Panasonic Nordic från Paul Reid som efter nästan tre år i Sverige
kommer att återvända till Australien där han har utsetts till ny VD för Panasonic Australien. n

COM HEM – ANDERS NILSSON

Det står nu klart att det blir Anders Nilsson, idag Executive Vice President för Commerce & Services hos
Millicom (Stockholmsbörsen: MIC), som blir ny VD för Com Hem. Com Hem har också utsett Jon James,
som senast kommer från Virgin Media, till Chief Operating Officer (”COO”). Com Hems avgående VD Tomas Franzén lämnade företaget den 6 mars 2014.
Anders Nilsson har en gedigen bakgrund inom media- och telekomindustrin. Han har tillbringat 20 år i
olika toppositioner inom Modern Times Group, bland annat som VD för företagets svenska TV-verksamhet
och VD för Online-divisionen.
– Jag är väldigt glad över möjligheten att bli VD på Com Hem och ser fram emot att använda min
erfarenhet från den svenska mediebranschen och hjälpa företaget i sin fortsatta tillväxt. Com Hem är ett
företag som står väl rustat för framtiden på en starkt konkurrensutsatt marknad, inte minst tack vare de
initiativ och satsningar som ägt rum under den senaste tiden, säger Anders Nilsson. n

READLY – STEFAN OHLSSON

Readly International har värvat Stefan Ohlsson som affärsutvecklingschef för Europa, Afrika och Mellanöstern. I den nya rollen blir han strategiskt och kommersiellt ansvarig för Readlys kommande etableringar
runt om i regionen.
Stefan Ohlsson var tidigare VD för Aller media, som är Sveriges största tidskriftsförlag. Under sin tid
som VD på företaget var han med och vände resultatet från en förlust 2009 till en vinst på 130 Mkr 2012.
Under Stefan Ohlssons ledning gjorde Aller Media sitt bästa resultat någonsin år 2011. Dessförinnan var
Stefan Ohlsson vd för förlaget Hachette Sverige, som Aller media köpte år 2007.
– Det finns en insikt i branschen om att man måste hitta nya digitala affärsmodeller. Därför ska det bli
otroligt spännande att få jobba med det företag som faktiskt skapat framtidens sätt att läsa tidningar och
tidskrifter, säger Stefan Ohlsson. n

DANMON – MARCUS LUNDAHL

Danmon Svenska har utnämnt Marcus Lundahl till ny försäljnings- och marknadschef och medlem i
ledningsgruppen i Sverige. Marcus var tidigare försäljningschef för verksamheten inom Soundware, som
levererar professionell ljudutrustning. Rekryteringen är en del av Danmon Svenskas tillväxt för att möta
den ökade efterfrågan på professionell audio- och videoutrustning i Sverige.
Marcus Lundahl har ett långt förflutet inom Danmon-gruppen och har sedan 2001 varit med om att
bygga upp ljuddivisionen Soundware.
– Det ska bli spännande att i min nya roll ta mig an breddningen av produkter och kunder vi nu satsar
på. Jag känner ju verksamheten väl sedan tidigare och med ett samlat ansvar för alla våra erbjudanden blir
vi än mer slagkraftiga, säger Marcus Lundahl.
Danmon Svenska AB är en av Sveriges ledande leverantörer av teknisk utrustning till den professionella
delen av audio- och videobranschen. n

DANMON – SÖREN ALSTAD

Danmon Svenska har rekryterat Sören Alstad som ny projektledare inom affärsområdet Telco. Som en del
av expansionen flyttade Danmon Svenska i december till nya och större lokaler i Kista.
Sören Alstad tillträdde sin tjänst hos Danmon den 7 januari och kommer närmast från Com Hem där han
var senior systemingenjör inom digital TV teknik. Sören har en gedigen erfarenhet från telekombranschen
sedan 1990 och kommer inom Danmons affärsområde Telco att fokusera på monteringslösningar och produkter för kvalitetsmätningar av 20140127 Sören Alstad 1 (2)leveranser hos Danmons operatörskunder.
– Det ska bli mycket intressant att få omsätta mina tidigare branscherfarenheter inom Danmon och
jobba tätt ihop med våra operatörskunder, säger Sören Alstad. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Korrekta prisuppgifter
Har säljare lämnat en ungefärlig prisuppgift får
det slutliga priset inte överstiga med mer än
15 procent om inte annat har avtalats.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden fick en kamera i present. Priset var 3 390
kr. Nio månader senare klagade han hos säljaren
på att touchscreen-funktionen inte fungerade
och undrade om reparationen skulle täckas av garantin. Butiken
svarade att det inte skulle vara något problem och att de skulle
låta verkstaden titta på kameran. Han fick senare veta att skadan
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inte skulle täckas av garantin utan skulle kosta honom 2 943 kr.
För att han skulle få tillbaka kameran i oreparerat skick skulle han
vara tvungen att betala 850 kr. Han fick ingen information innan
reparationen om att han skulle vara tvungen att betala en avgift
om 850 kr.
Kunden har i första hand yrkat prisavdrag med 900 kr och i
andra hand hävning.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandena. Felet på kameran har uppkommit på grund av yttre påverkan och omfattas därför inte av
garantin.
Av reparationsordern som kunden skrivit på framgår att en
minimikostnad om 500 kr utgår för frakt och felsökning.

W

ARN
Nämndens bedömning och avgörande

”När det gäller undersökningsavgifter konstaterar nämnden att
en säljare i och för sig har rätt att debitera köparen kostnaden
för undersökningen av varan, om undersökningen skulle visa att
varan inte har ett fel som säljaren har att svara för, Om säljaren
vill förbehålla sig rätten att ta ut en sådan kostnad bör han dock
klargöra detta för köparen innan undersökningen påbörjas. Det
är säljaren som har bevisbördan för att tydlig information om
undersökningsavgift har lämnats.
Av den reparationsorder som säljaren givit in och som köparen
skrivit under, framgår att en undersökningsavgift kommer att
utgå. Säljaren har enligt nämndens mening visat att företaget haft
rätt att ta ut en kostnad för frakt och felsökning. Frågan i ärendet
rör främst hur stor kostnad säljaren haft rätt att ta ut. Enligt den
information som köparen fick innan han lämnade in kameran
skulle kostnaden för frakt och felsökning bli minst 500 kr ”(min
500:-)”. Säljaren har debiterat köparen 850 kr. Skillnaden däremellan är 350 kr eller 70 procent.
Vid en jämförelse med konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att i den mån priset inte följer av avtalet så ska konsumenten
betala vad som är skäligt. En av näringsidkaren lämnad ungefärlig
prisuppgift får dock inte överskridas med mer än 15 procent om
inte annat har avtalats, se 36 §.
Av fakturan avseende undersökningsavgiften framgår att
företaget haft en färdig kod för ”universal undersökningsavgift”
som debiterats köparen. Detta tyder på att företaget haft en god
kännedom om vad en undersökning av den aktuella typen skulle

komma att kosta. Säljaren borde därför ha haft möjlighet att
redan innan felsökningen påbörjades lämna en justerad kostnadsuppgift till köparen. Eftersom så inte gjorts anser nämnden att
köparen endast ska behöva betala 500 kr för frakt och felsökning.
Vad gäller köparens yrkande om hävning gör nämnden följande
bedömning. Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) ska en
vara i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om så
inte sker är varan felaktig. Frågan om varan är felaktig ska enligt
20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits
vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.
Nämnden finner inte att köparen lyckats visa att kameran varit
behäftad med något ursprungligt fel som säljaren har att svara för.
Hans yrkande om hävning ska därför avslås.
Nämnden rekommenderar säljaren att frånfalla sitt krav på
betalning till den del som överstiger 500 kr. Nämnden avslår
yrkandena i övrigt. Beslutet är enhälligt.” n

RÄTT PERSON
PÅ RÄTT PLATS
Vi letar fram de bästa talangerna inom Sälj och
Marknad. Vi kallar det Strategisk Bemanning.
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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Till vänster syns nya robotdammsugaren iRobot Roomba 800 underifrån och
nedan en skiss över hur det nya AeroForce-systemet (med två rullar istället för
två borstar) ökar lufthastigheten för bättre upptagningsförmåga. (Foto: iRobot)

Revolutionerande robotar
Den 6 mars lanserade iRobot, på ett evenemang i München, sina nya konsumentrobotar
i Europa – robotdammsugaren Roomba 800
och golvtvättarroboten Scooba 450.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

et amerikanska företaget iRobot grundades 1990, och
fokuserade i början på robotar för rymden, men efter
ett tag expanderade verksamheten och idag är man
aktiva inom fyra områden – ”Home Robots”, ”Defence & Security”, ”Remote Presence” samt ”Healthcare”.
Företaget har idag 500 anställda - varav 300 ingenjörer - och är
det enda publika företaget med 100 procent fokus på robotar.
– Allt vi gör är fokuserat på robotar, och robotarna fokuserar
på att hjälpa konsumenterna, säger Colin Angle, grundare och VD
iRobot.
2002 lanserade iRobot, efter fem års resa från prototyp till
färdig produkt, Roomba, som världens första - prisvärda - robotdammsugare för hemmet. Fram till idag har företaget sålt nära

Nya iRobot Scooba 450 i aktion på ett köksgolv. (Foto: iRobot)
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11 miljoner robotdammsugare, och den årliga tillväxten inom
segmentet konsumentrobotar är ungefär 30 procent.
Colin Angle berättar att när det gäller dammsugning i EMEA
utgör traditionella dammsugare 82 procent av värdet, medan
iRobot står för 13 procent och övriga robotdammsugare (cirka 20
varumärken) har gemensamt 5 procent. Frankrike är det ledande
landet i Europa när det gäller robotdammsugare, tätt följt av Spanien där var fjärde Euro som investeras i dammsugning spenderas
på en Roomba – och den mest sålda dammsugaren i Spanien är
en iRobot.
I Danmark har man en stor penetration när det gäller robotdammsugare, vilket till stor del beror på att man där genomfört
dels ett hälsoinitiativ för äldre - vilket lyfte hela robotmarknaden
- och dels ett initiativ för kyrkorna i landet. I Sverige är marknaden
växande, medan Norge ligger lite efter.

Stor uppfinning

– Anledningen till att vi är i München idag är de två cylindrarna AeroForce - som är en stor uppfinning. Man skall inte behöva röra
sin iRobot Roomba. Man skall sätta den i hemmet och glömma
den. Ett problem har tidigare varit att hår (från såväl människor

Mirra är namnet på en iRobot-produkt som rengör pooler. (Foto: iRobot)

VITT

Colin Angle, grundare och VD i Robot, berättade vid lanseringen om företagets utveckling från förr till nu, och han presenterade nya Roomba 800 och Scooba 450.

som husdjur) fastnat i borstarna, vilket inneburit att man varit
tvungen att rengöra dem, och det är dåligt. Den nya modellen
Roomba 800 har inga borstar som behöver rengöras. Den har två
rullar, som fungerar som transportband som forslar smutsen till
skräpkorgen. Och en annan fördel med AeroForce är att det är en
liten öppning mellan rullarna, vilket innebär en betydligt högre
lufthastighet (jämfört med borstar där öppningen är betydligt
större) som i sin tur ger betydligt bättre sugförmåga, sade Colin
Angle vid lanseringen 6 mars.
iRobot anger att nya Roomba 800 har 50 procent bättre upptagning av damm, smuts och hår än föregångaren Roomba 700 (som
var marknadsledande) samt att det nya XLife batteriet i kombination med en 60 procent större smutsbehållare skall optimera
effektiviteten.
– iRobot har lång erfarenhet inom robotrengöring över hela
världen. Vi förstår konsumenternas önskemål och behov i Europa,
ej att förglömma de många olika utmaningar inom robotrengöring

varje dag. Därför har vi nu levererat några helt nya system, som
ökar nivån för rengöringseffektivitet, som har topprioritet hos
konsumenterna, säger Christian Cerda, Senior Vice President and
General Manager vid iRobots Home Robots Business Unit.

iRobot XM1216 SUGV är en robot inom ”Defence & Security”. (Foto: iRobot)

Colin Angle talade med en kollega på annan ort via roboten Ava 500.

Våtrengöring

Vad är nästa steg? var en fråga som kom upp under iRobots evenemang, och Colin Angle svarade att nästa steg är våtrengöring –
och i och med lanseringen av den nya golvtvättarroboten Scooba
450, som är försedd med två vattentankar, hoppas iRobot att det
segmentet skall ta fart så som robotdammsugarna har gjort.
Scooba 450 anges vara tre gånger bättre än föregångaren, och
rengör glovet i tre steg – först sopar och väter den ner golvet,
sedan skrubbar den, och till sist tar den upp vattnet med hjälp av
en gummiskrapa.
– Folk hatar att skrubba golvet, och många yngre gör aldrig det.
Men det borde de göra, säger Colin Angle. n
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Trendbrott under 2013
Efter två års nedgång blev resultatet för vitvaror en uppgång med 1 procent under 2013.
Framför allt bidrog en ökad försäljning av
tvättmaskiner till det positiva utfallet. 290000
maskiner såldes vilket är den högsta noteringen sedan 2007.
TEXT: BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB

K

yl/frys-området ökade med 3,7 procent i volym, och
kyl/frys-kombi hade störst del i ökningen med en
uppgång med 20 000 skåp till 205 000.
Såväl spis- som disk-produkter fick ett utfall i närheten av 2012
års nivå medan mikro tappade 8 procent.
Den förändrade mixen, med något lägre andel inbyggnadsenheter, medförde att totala försäljningsvärdet sjönk med 1,6 procent
till 9,55 miljarder kronor.

2014

Under 2014 bör liknande försäljningsvolymer kunna uppnås och
förhoppningsvis överträffas. De ekonomiska förutsättningarna för
hushållen ser bra ut. Arbetslöshetssiffrorna ligger stabila, inflationen runt noll, KI:s konfidensindikator för hushållen ligger nära
58 RATEKO 2/2014

genomsnittet medan indikatorerna för detaljhandeln ligger klart
över sitt genomsnitt.
Året har också inletts starkt med positiva förändringstal såväl
i januari som i februari. Vi ser även att konsumenteran i högre
utsträckning valt mer högspecificerade produkter med högre
genomsnittspris som följd. n

VITT

En uttrycksfull kollektion
Electrolux har lanserat Expressionist Collection
– för en smartare och snyggare vardag.

E

xpressionist Collection är utformad för att underlätta
vardagen för konsumenten – premiumserien består av
fem små köksmaskiner med en tidlös, elegant design
och smarta funktioner, anger Electrolux.
Expressionist Collection består av en kaffebryggare, en vattenkokare, en brödrost, en kompakt blender och en stavmixer.
– Vårt nya sortiment av småapparater är utformat för att förbättra vardagen för konsumenter. Smarta funktioner, till exempel
24 timmars auto-start för kaffebryggaren, inställbar temperatur
för vattenkokaren och en nedräkningstimer för brödrosten gör
Expressionist Collection till den mest innovativa i sitt slag, säger
Malin Källström, Product Line Manager Small Appliances på
Electrolux.

Kvintetten

Programmerbar kaffebryggare – Kaffebryggare med glaskanna för
12 koppar, samt timer för programmering av starttid. Aromafunktion och PureAdvantage-vattenfilter för optimal smak och arom
varje gång. LCD-displayen gör bryggaren snabb att använda.
Vattenkokare med ställbar temperatur – Sladdlös vattenkokare

på 1,7 liter med löstagbart kalkfilter. Temperaturväljare och indikering för perfekt beredning av te. Med turbofunktionen går det
att koka upp en kopp te på under 60 sekunder.
Mångsidig brödrost – Brödrost för två skivor med extra breda
rostningsfack för alla typer av bröd och bagels. Digital inställning
för val av rostningsläge, digital nedräkningstimer samt kontrollpanel för bästa resultat på rostningen.
Blender med proffsglas – Blender med stor glaskanna som tål
extrema temperaturskillnader. Fyra extra starka, och avtagbara,
knivblad samt färdiga program för bland annat smoothie och
iskross för effektiv användning.
Stavmixer i rostfritt stål – Stavmixer med mixerskaft i rostfritt
stål, samt medföljande plastbägare. Turbofunktion och en effekt
på 700W för snabb tillredning av soppor, shakes och smoothies.
Två extra starka knivblad i titan och en stabil fot för smidig förvaring.

I fokus på matlagningssida

Med Expressionist Collection vill Electrolux förvandla vardagsmat
och dryck till något utöver det vanliga. Därför kommer den nya
serien att stå i fokus på Electrolux matlagningssida ”Now you’re
cooking”, som redan fått över en miljon följare på Tumblr. Det
livestreamade matlagninseventet presenteras senare i vår.
Electrolux Expressionist Collection är tillgänglig i butik nu. n
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BRAUN & JESSICA ALBA

Braun är glada att kunna offentliggöra världskända skådespelerskan
och skönhetsikonen Jessica Alba som sin nya beauty-ambassadör.
Skådespelerskan, som är Golden Globe-nominerad, kommer att
synas i en ny integrerad kampanj för Braun (som började rullas ut i
mars 2014) i TV, print, online och in-store.
– Jessica Alba är en stark och passionerad kvinna och en förebild
för andra. Vi tycker att hon är den perfekta ambassadören för att visa
hur skönhet och våra produkter kan hjälpa kvinnor att känna sig som
sitt allra bästa jag. Braun beundrar henne för hennes värderingar,
hennes talang och hennes förmåga att kombinera en krävande skådespelarkarriär med sitt föräldraskap, säger Alessandra Dolfini, Global
Braun Marketing Director.
Braun har en stark tradition i att utveckla skönhetsprodukter som
med en enkel knapptryckning möjliggör för användaren att uppnå
vackert, välmående hår och strålande hud. Braun vill att varje kvinna
ska kunna känna sig vacker och stråla med självförtroende på både
insidan och utsidan och Jessica Alba är perfekta kvinnan att förmedla
detta, anger företaget.
Jessica Alba är skådespelerska, mor till två döttrar och aktivt
engagerad i olika kvinnofrågor. Jessicas skådespelarkarriär började
när hon var 12 år gammal. Efter att ha studerat vid Atlantic Theatre
Company, grundat av William H. Macy och David Mamet, spelade
hon i James Camerons Dark Angel och fick erkännande världen över.
Hon har sedan dess spelat in 25 långfilmer, alltifrån indiefilmer till
stora studiosuccéer som bland annat The Fantastic Four och Sin City,
som tillsammans har spelat in över 800 miljoner dollar. n

UPPKOPPLAD VÄRMEPUMP

Nibe har lanserat Uplink, som ett unikt koncept som kopplar upp
Nibe:s värmepumpar mot internet. Vill man sätta på värmen i huset
trots att man befinner sig många mil bort, kan man gå ut på nätet och
kort därefter är det ordnat.
Uplink är Nibe:s service- och övervakningskoncept som numera
finns för flertalet av Nibe:s värmepumpar. Genom att koppla upp värmepumpen mot internet kan man få tillgång till samma information
som syns på värmepumpens egen display, oavsett om man befinner
sig bara några steg ifrån värmepumpen eller många mil bort.
Är det något som inte fungerar så finns även möjligheten att installatören kan få tillgång till informationen och i många fall även lösa
problemet utan att ens behöva åka hem till kunden.
Nibe Uplink finns i en kostnadsfri bastjänst och två premiumtjänster. n
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EEL AB KÖPER CANVAC OCH FDT

Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro har
förvärvat Canvac AB och affärs- och butikssystembolaget FDT AB,
noterat på Aktietorget.
Mariestadsföretaget Canvac AB omsätter 140 miljoner kronor och
har ett brett sortiment med fokus på energibesparing och inomhusklimat, bestående av främst centraldammsugare, luftavfuktare och
robotdammsugare under eget varumärke och luftvärmepumpar.
I företaget arbetar 21 personer som samtliga kommer att kvarstå i
bolaget.
– Förvärvet av Canvac är ett strategiskt viktigt led i vår ambition att
växa samtidigt som det ger oss en utökad varumärkesportfölj och inte
minst ett eget varumärke, säger EELs VD Christer Larsson.
FDT har sitt huvudkontor i Luleå samt regionkontor i Stockholm,
Sölvesborg och Motala. 2013 omsatte bolaget 32,9 MKR och har 29
anställda. I EELs butikskedjor ELON och Elkedjan använder idag cirka
50 procent FDTs butiksdatalösning.
– EEL har nått en nivå där vi nu har ett antal dotterbolag och en
integration mot Norge. Vi ser det som strategiskt viktigt att äga vår
egen butiksdatalösning och säkerställer på detta sätt systemets utveckling och kvalitet, säger Christer Larsson. n

VITT

Nyhet

Ett tryck. Alla hastigheter.
Ju mer du trycker, desto mer kraft får du.
Alla recept tillreds enkelt med ett enhandsgrepp.
Du ändrar hastigheten genom att öka och lätta greppet om knappen
Läs mer på braunhausehold.se

The World’s first: Braun Multiquick 7 with Smart
Speed technology. Designed to make a difference.
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NYA ERGORAPIDO

SOPPMAKARE

Med Philips nya SoupMaker kan man på max 20 minuter enkelt göra
soppa, smoothie eller frozen yoghurt på färska ingredienser. Fast slow
food, helt enkelt, säger Philips.
Långkok och surdegsbak i all ära, men i praktiken består vardagen av många dagar där maten behöver stå på bordet snabbt, utan
krångel. Därför lanseras nu SoupMaker, ett nytt tillskott till Philips
köksprodukter inom hälsosam mat.
– En tydlig trend inom mat de senaste åren är ökad fokus på hälsa
och att tillaga från grunden med färska ingedienser. Med SoupMaker
vill vi visa att sådan mat inte nödvändigtvis behöver ta tid att laga
och att det går att äta nyttigt även i vardagen, säger Louise Widmark,
nordisk marknadsansvarig för hushållsmaskiner på Philips.
Med Philips SoupMaker kan hemmakocken göra soppor, smoothies och kompotter med hjälp av fyra förinställda program där tid
och temperatur är förutbestämda för ett perfekt resultat. Genom ett
enda klick tillreder Soupmaker de färska ingredienserna och på cirka
20 minuter är rätten klar att servera.
Förutom att SoupMakern har program som värmer ingredienserna
vid tillagningen finns också möjlighet att bestämma rättens konsistens. På så sätt kan SoupMakern göra såväl släta som mer ”chunky”
soppor, smoothies och matiga kompotter.
– När vi undersökte vad konsumenter efterfrågar i en köksmaskin
var de flesta ute efter något som gör matlagning enklare och mindre
tidskrävande. Samtidigt vill hemmakocken ha en köksmaskin som ger
utrymme för kreativ och nyttig matlagning. Detta har vi tagit fasta på
med SoupMaker, säger Louise Widmark. n

Electrolux Ergorapido, den sladdlösa dammsugaren som sedan lanseringen 2004 sålts i fler än sju miljoner exemplar, har nu fått högre
prestanda, längre körtid och tidsbesparande funktioner.
Electrolux presenterar stolt nästa generations Ergorapido. Den
sladdlösa 2-i-1-dammsugaren är designad för att stå framme synligt
och alltid finnas nära till hands, för ett strålande städresultat närhelst
du behöver det.
– Alla har ont om tid och vill lägga mindre tid på hushållssysslor,
utan att tumma på ett rent hem. Under de senaste tio åren har Ergorapido hjälpt miljontals människor till ett snabbt och bra städresultat. Och nu är den ännu bättre, säger Malin Källström, Product Line
Manager Small Appliances på Electrolux.
Den nya serien består av fyra olika modeller, som alla ska ha
enastående dammupptagningsförmåga och lång gångtid tack vare ett
18V litiumbatteri. De nya modellerna har en större motorfläkt med
upp till 20 procents mer sugkraft och 10 procents längre körtid. n

SPORTBLENDER FÖR AKTIVA

Aldrig förr har det varit så enkelt att ta med sin favoritsmoothie till
gymmet, stranden eller jobbet, anger Electrolux som lanserat SportBlender, med vilken man mixar sina uppfriskande ingredienser i en
löstagbar plastflaska.
SportBlendern på 300W och med två knivblad har kapacitet nog
att hantera is, frukt, nötter, frön – allt man behöver för att göra en
smoothie.
För att man ska slippa diska och rengöra en separat kanna är SportBlendern försedd med en avtagbar, och okrossbar, plastflaska på 0,6
liter. En extra plastflaska medföljer, så att fler i familjen kan avnjuta
en färsk dryck i farten.
Flaskan är tillverkad av BPA-fri plast i tritan, som varken avger lukt
eller smak.
– Plast tillverkad i tritan är också extremt stark. Du kommer
förmodligen att slitas ut innan plasten gör det, säger Terezia Prazska,
Product Portfolio Manager på Electrolux. n
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VÅFFELMAKAREN

TRÅDLÖS STYRNING

Schneider Electrics nya Small Control är en serie trådlösa funktioner
som inte kräver någon elektrisk installation. Man kan sitta i soffan och
styra upp till åtta lampor eller släcka taklampan i sovrummet med ett
litet trådlöst klick.
I serien Small Control ingår fyra funktioner där ingen kräver någon
elektrisk installation. Trots att allt sköts trådlöst är räckvidden lång,
upp till 30 meter.
Inomhusdetektorn i serien tänder och släcker automatiskt valfria
lampor inomhus och här kan även ljusstyrkan ställas in. Med hjälp av
utomhusdetektorn tänds och släcks utomhusbelysningen bara när
den behövs, det vill säga när någon är på väg ut eller in. Den kan även
styra så att lampan i hallen tänds redan när man går på grusgången i
trädgården.
Till serien Small Control finns tre mottagare att välja emellan:
Stickkontakt – Man pluggar in kontakten i eluttaget och kopplar
sedan in de lampor eller apparater som man vill kunna styra med
fjärrkontrollen, någon av detektorerna eller den trådlösa tryckknappen.
Lamphållare – Man sätter lamphållaren i en befintlig armatur och
därefter den vanliga glödlampan i lamphållaren, så kan man styra
lampan med antingen inomhusdetektorn, fjärrkontrollen eller den
trådlösa tryckknappen.
Mottagare – Denna kopplas in i en befintlig armatur (detta är det
enda i serien som kräver en liten elektrisk installation) och sedan kan
man använda antingen fjärrkontrollen, tryckknappen eller någon av
detektorerna. n

Våfflor var det näst mest googlade ordet förra året i matkategorin,
enligt Google. Traditionen att baka våfflor har en lång historia som
kan spåras ända tillbaka till 600-talet och är idag ett säkert vårtecken.
Idag finns det olika varianter på våfflor som traditionella hjärtan och
belgiska våfflor. Nu har C3 lanserat ännu en variant, nämligen WaffleStix, som skall passa lika bra till mingelmat som till barnkalaset.
C3 WaffleStix Maker gräddar sex våffelstix på några få minuter
och de anges fungera utmärkt att servera som mingelmat eller till
barnkalaset. Tack vare de non-stick behandlade laggarna är produkten lätt att göra ren. Den har termostatstyrd temperaturkontroll och
indikatorlampor så man enkelt ser när järnet är redo för gräddning.
WaffleStix Maker är försedd med lock med gångjärn och finns i en
pastellgul färg. Receptbok och 36 stycken dekorationsflaggor ingår.
– Lagom till våffeldagen lanserade vi vår C3 WaffleStix Maker som
vi hoppas ska skänka både glädje och inspiration till att göra våfflor
på nya sätt. Vi har haft nöjet att ta fram recept och fina inspirationsbilder tillsammans med Jennifer som driver bloggen littledessert.
se vilket vi är otroligt glada och stolta över, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på C3. n

ÄGGKOKARE I PASTELL

Ägg är naturens egna vitaminpiller och sprängfyllda med viktiga näringsämnen som bidrar till en näringsrik kost, berättar C3, som lanserar tre äggkokare i pastellfärger som kokar upp till sju ägg åt gången,
dessutom ingår pocheringsskål och måttkopp med pickare.
C3 äggkokare EggXpert kokar upp till sju ägg åt gången (lös-,
medel– eller hårdkokta) och finns i tre pastellfärger: gul, grön och blå.
De flesta delarna går att diska i maskin vilket gör den lätt att rengöra.
Koktiden styrs av vattenmängd och värmeplattan består av rostfritt
stål med dolt element. – Det sägs att ägg dagligen är bra för bland annat synen och att det sänker blodfetterna i kroppen. Våra äggkokare
är enkla att använda och ger möjlighet att äta mer ägg i den ibland
stressiga vardagen. Att de dessutom finns i tre härliga pastellfärger
gör det ännu roligare. Nu kan alla hinna med och äta ägg som en del
av en balanserad kost, säger Ulf Bork, VD C3 Scandinavian Lifestyle. n
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ALDRIG MER HANDDISK

Electrolux nya diskmaskin RealLife är anpassad till ditt liv och dina
vanor, anger Electrolux, och berättar att RealLife klarar all typ av disk
– från de största, smutsigaste pannorna till ömtåliga kristallglas, och
oavsett hur man ställer in disken, och hur mycket man stoppar in,
skall resultatet bli skinande rent.
På utsidan är RealLife-diskmaskinen en diskmaskin i standardstorlek men på insidan erbjuder XXL-tuben tio liter mer utrymme än en
vanlig diskmaskin och de flexibla korgarna skall göra det enkelt att
diska stora kastruller, höga glas och breda uppläggningsfat. Diskmaskinen har plats för femton kuvert. Inklusive förrätt och dessert.
– Trots att många har diskmaskin hemma så diskar de fortfarande
mycket för hand. Det är slöseri med tid, energi och vatten. Förutom
att RealLife givetvis ser till att allt du brukar diska i diskmaskinen blir
rent på ett energieffektivt sätt så tar den dessutom hand om allt som
vanligen handdiskas: vinglas, kockknivar, stora tallrikar, grillgaller,
ugnsplåtar och kastruller. Tack vare flera unika funktioner hjälper vi
konsumenten att sluta handdiska. Det är ju trots allt därför man köper en diskmaskin, säger Johan Petterson, Nordic Category Manager
på Electrolux.
FlexiSpray-armen med dubbel rotation skall ge en bättre spridning
av vattnet jämfört med en vanlig sprayarm, och garantera ett perfekt
diskresultat oavsett vad man stoppar in i diskmaskinen. Med den
smarta besticklådan finns extra utrymme för stora köksredskap och
espressokoppar, och tack vare att lådan är löstagbar kan man ta den
direkt till kökslådan så att urplockningen blir enklare.
11 liter vatten per disk är allt som behövs, och med Energysaverprogrammet sparar man 25 procent energi, anger företaget. En autosensor känner av hur smutsig disken är och väljer därefter lämpligt
program, för att minimera energi-, vatten- och programtiden. Electrolux RealLife är extremt energisnål med energiklass A+++ och den har
en unik ljudnivå på 39 dB vid drift, vilket gör den till den tystaste i sitt
slag på marknaden, anger Electrolux. n

MIX & GO BLENDER

INTELLIGENT BRANDDETEKTOR

Falsklarm kan vara både dyrt och besvärligt för företag och institutioner. Men på exempelvis en teater med rökmaskiner eller en
fabrik med oljedimma, kan det vara svåra att undvika. Det förändrar
Panasonic nu med hjälp av en ny intelligent branddetektor som kan
urskilja mängden rök, värme och kolmonoxid (CO) samtidigt, anger
företaget.
Panasonics nya branddetektor 4402 lanseras som idealisk för teatrar med rökmaskiner eller för fabriker med oljedimma. Det smarta
är att branddetektorn kan ställas in för att utlösa ett larm om en viss
kombination av rök, värme och kolmonoxid upptäcks samt att den
varnar direkt om något skulle vara fel.
Den smarta detektorn känner av rök med hjälp av en infraröd LEDlampa och en fotodiod med två linser, samtidigt som en termistor
känner av värme och CO-sensorn det kemiska ämne som kan ha fyllt
rummet.
– Branddetektorn är ett värdefullt tillskott i vårt utbud av säkerhetslösningar. Den uppfyller behoven av säkerhet i krävande miljöer
där konventionella branddetektorer skulle utlösas i onödan, säger
Gerard Figols, europeisk produktchef på Panasonic.
Den kemiska CO-sensorn har en livslängd på upp till fem år och är
oerhört energieffektiv tack vare att den är utrustad med den senaste
sensortekniken, anger företaget. Då branddetektorn blivit smutsig
eller den kemiska sensorns livslängd har uppnåtts, kommer larmet
automatiskt att utlösa en servicesignal.
Panasonics intelligenta branddetektor är avsedd för inomhusbruk
i torra miljöer och är utformad för att följa Panasonics nuvarande
brandlarmsystem EBL128 och EBL512 G3. n

C3 har lanserat en ny färg på sin blender Mix & Go, nämligen rosa.
Färgen är utvald av C3:s Facebookfans. Mix & Go anges passa den
hälsomedvetna då det är en kombinerad blender med två bägare på
hela 750 ml var, som enkelt kan tas med On-The Go.
Blendern är kompakt, med två rymliga löstagbara behållare med
lock där varje bägare rymmer 750 ml. Produkten har två hastigheter
samt puls för effektiv blandning. Mix & Go är lätt att göra ren då
delarna är lätta att ta loss och går att diska i diskmaskin. Receptbok
medföljer.
– C3 Mix & Go blender är perfekt för dig i vardagen som enkelt och
snabbt vill mixa din morgonsmoothie till frukost eller proteindrycken
innan träningspasset. Det är bara att blanda, mixa och dricka. Extra
roligt är det att färgen är utvald av våra Facebooksfans, säger Sandra
Hjelm, Marknadschef på C3. n
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Bara några rader...

...om Birgitta

R

atekos mångåriga annonssäljare Birgitta Hjorth avled
den 23 februari 2014. Hon sörjs närmast av sin pappa
Hans samt döttrarna Camilla och Christina (Tina) med

familjer.
Birgitta anställdes på dåvarande Sveriges Radiohandlares Riksförbund som kontorist i början av 80-talet. Från och med 1985
fick hon tjänsten som annonssäljare på Rateko, en tjänst hon
hade fram till 2008.
Jag anställdes som chefredaktör för Rateko 1986 och arbetade
tillsammans med Birgitta fram till 2007 då jag gick i pension.

V

i hade ett mycket bra samarbete och lyckades vända
en ganska förlusttyngd tidning till en pengako under
många år.
Birgitta var lätt att arbeta tillsammans med. Hon var lyhörd
för nya idéer och bidrog i mycket hög grad till Ratekos framgång
under sena 80-talet och framförallt under 90-talet. n
JAN LJUHS, CHEFREDAKTÖR RATEKO 1986-2007

Birgitta Hjorth vid ElektronikBranschens lokaler 2008. Foto: Alicia Swedenborg.

Videoklipp från MWC2014 skall finnas på www.rateko.se & www.elektronikbranschen.se när denna tidning kommer ut.
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