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Skarpa TV mellan Full HD & Ultra HD
Inför IFA – en internationell mässa
Nytt flaggskepp från trean
Framtiden för digitalradio

The next wave
of television
is here.
Philips Ambilight TV – Powered by Android™

Android, Google Play, YouTube, Chrome och andra varumärken är trademarks som tillhör
Google inc. Android-roboten är reproducerad eller ändrad och delats med Google och
används enligt villkoren beskrivna i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Årets största TV nyhet, Philips 8000 Ambilight – powered
by Android, kommer ändra din uppfattning om vad en
TV är för all framtid. Tillsammans ger det rika innehållet
i Google Play och vår unika Ambilight-teknik dig en
upplevelse utöver det vanliga.

NEW 2014 8000-SERIES | www.philips.com

ANNONSPRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN - 2014
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, i samarbete med branschorganisationen ElektronikBranschen och distribueras till leverantörer inom hemelektronik och vitvaror/småel, samtliga butiker inom AudioVideo,
Digitalbutikerna, Electra Gruppen, El-Giganten, Elkedjan,
ELON, Elspar, Euronics, Hemexperten, Hemmabutikerna,
Media Markt, NetOnNet och SIBA, samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till alla telekombutiker inom
Dialect, The Phone House, 3, Ring Up, Telenor och Telia, samt
till alla Cant-auktoriserade tekniker, större aktörer inom spelbranschen, serviceverkstäder, skolor, bibliotek och privatpersoner.
Upplagan är 5 300 exemplar och utgivningen är 6 nummer/år.

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

ANNONSPRISLISTA 2014

UTGIVNINGSPLAN 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------
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Trots att mobiltelefoner med inbyggd MP3-spelare i första hand används för att
ringa med kan de beläggas med straffskatt, så kallad privatkopieringsavgift.

Årets andra undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att 77
procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik nu.

Den 19 maj anordnade Sveriges Radio tillsammans med de två stora privata radioaktörerna i Sverige, MTG och SBS, ett lunchseminarium om digitalradio.

Huawei är tredje största tillverkaren av smartphones globalt, och vill blir trea även
i Sverige. Nu har de lanserat Ascend P7.

IFA har blivit en internationell mässa på allvar. Antalet internationella journalister
som besöker mässan har ökat från 1 000 år 2001 till 2 360 ifjol, och antalet internationella branschbesökare har ökat med mer än 50 procent på tre år.

Box såg tidigt trenden med mobilitet och delande, och nu satsar de på att expandera i Sverige.

I Rateko 2-2014 rapporterade vi på åtta sidor från MWC-mässan och här kommer
fyra sidor till från mässan i Barcelona.

Sharp har lanserat sina nya TV i Quattron Pro-serien i Sverige – de har paneler med
mer än dubbelt så många subpixlar som på vanliga Full HD paneler, vilket innebär
att de kan visa Ultra HD (4K).

2001 köpte DeLonghi företaget Kenwood och 2012 köpte de rättigheterna till varumärket Braun inom småel. Idag har DeLonghigruppen tre olika varumärken – med
tre identiteter.

L ED AR E
Stockholm – 13 juni 2014

3/2014 – Årgång 72
www.rateko.se
Branschtidning för fackhandeln inom
Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater, Belysning och Service.
Rateko ges ut av Eor AB i samarbete
med ElektronikBranschen.
1943-1954 –
1955-2009 –
2010-2013 –
2014-?
–

Radiohandlaren
Rateko
ElektronikBranschen
Rateko

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

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

Politik och
annat som påverkar

V

ad man än tycker om politik så påverkar det oss på alla möjliga sätt. Både
privat och professionellt. Nu är vi mitt i det så kallade supervalåret. EUvalet har just varit och utfallet är enligt mitt menande skrämmande. Och då
menar jag framför allt det låga valdeltagandet. Bryr sig verkligen inte hälften av oss upplysta svenskar ett skvatt om vem vi vill ska representera oss? Eller gillar vi mer att gnälla
över hur uselt allt är? Mer än att med de medel vi har påverka istället? För det är ju så
en representativ demokrati fungerar. Alla kan inte bestämma i alla frågor. Istället röstar
vi fram våra representanter och så får majoriteten av dessa besluta för allas bästa. Själva
det partipolitiska utfallet av EU-valets röstning kan vi diskutera en annan gång...

M

en vad har det här med elektronikbranschen att göra? Jo, en hel del.
Mer än hälften av alla lagar och regler som påverkar oss beslutas av
EU:s institutioner – såväl på jobbet som hemma. Och snart väntar val
till riksdag, landsting och kommun. Vi får hoppas på en uppryckning av valmanskåren då.
Några lagar som påverkar oss är till exempel arbetsgivaravgifter, ROT-avdrag och kassettbandsskatter. Och de försöker jag ändra i rätt riktning. Om vi börjar med den sista, så
föreslår jag att ni röstar på unga riksdagsledamöter. ElektronikBranschen har nämligen
samlat alla ungdomspartierna att gemensamt stå bakom att kassettbandsskatten bör
avskaffas och ersättas med något effektivare. Om man nu vill stödja upphovsmän. Lagen
är helt enkelt hopplöst föråldrad. Men lagen är där. Och just nu pågår de första två, i en
lång rad av, onödiga rättsprocesser som är en följd av att denna obsoleta lag fortfarande
är i kraft. Det kommer att ändras på sikt, men vi vill naturligtvis att det ska gå fortare.

E

n ändring av ROT- och RUT-avdragen borde också kunna ske. Om vi ska kalla
det för RIT-avdrag får vi dock fundera på. Att svenska hushåll får dra av kostnader för att någon kommer och spikar upp en el-kabel, men inte om en annan
kommer och spikar upp en tp-kabel precis bredvid, är en konstig gränsdragning tycker jag
och många med mig. Är det något folk behöver få professionell hjälp med, så är det att få
nätverk och annan elektronik att funka i hemmen.
Slutligen, men inte minst, är det arbetsgivaravgifterna. Idag är det en lägre kostnad när
ni anställer ungdomar under 26 år. Om denna höjs, vilket oppositionen vill, kommer personalkostnaderna att skjuta i taket. Och med tanke på den pressade kostnadssituationen
i branschen, riskerar ett sådant politiskt beslut att få konsekvenser vad gäller personalminskningar. Och var det inte just ungdomar vi ville att de skulle kunna få anställningar
i riktiga jobb? Det är tydligt att politik påverkar, och er branschförening finns här för att
påverka politiken. n

KLAS ELM

GrundiG
Blue Beat -

w w w. sterkkommunikasjon.no - foto: shutterstock

en serie Bluetoothprodukter

GSB 110

GSB 120

TR 2500

På resan …

i köket …

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

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

M 2200

GSB 800

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

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

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

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

N YH E T E R
TELIASONERA & ZOUND INDUSTRIES

TIZEN-BASERAD SMARTPHONE

Samsung visade den 3 juni, på Tizen Developer Conference i San
Fransisco, upp sin första smartphone baserad på operativsystemet
Tizen – Samsung Z.
Telefonen kommer att finnas tillgänglig i Ryssland under tredje
kvartalet och planeras därefter att släppas på andra marknader.
Samsung Z är en 4G-smartphone med 4,8″ Super AMOLED display
(1280×720 pixlar) och 2,3GHz fyrkärnig processor samt 8MP kamera
och 16GB minne samt plats för microSD-kort på upp till 64GB. Z har
måtten 138x70x8,5mm och väger 136g.
Samsung meddelar att man laddar ner appar till den nya mobilen
via Tizen Store, där det vid lansering kommer finnas ett antal appar,
och Samsung kommer erbjuda ett “promotional program” för alla
utvecklare under ett års tid för att locka dem att utveckla appar för
Tizen-plattformen. n

Den 15 maj blev det officiellt att TeliaSonera blir delägare i Zound Industries. Affären ger telekomoperatören möjlighet att skapa paketlösningar där designade hörlurar, högtalare och andra ljudtillbehör säljs
tillsammans med abonnemang samt vara först ut med de senaste
moderiktiga och funktionella tillbehören.
– Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den allra bästa användarupplevelsen och musik är otroligt viktigt för många människor. Men
för att kunna erbjuda en riktigt bra musikupplevelse krävs inte bara
en god täckning utan även enheter och tillbehör med hög kvalitet.
Zound Industries hörlurar och högtalare är både lättanvända och
har ett fantastiskt ljud. Att investera i Zound Industries är ett led i en
strategi där vi arbetar med partnerskap för att tillgodose en alltmer
uppkopplad och modeinriktad livsstil, säger Lars Roth, Head of Innovestments på TeliaSonera.
– Affären är ett perfekt tillfälle för oss att skapa en relation till
modemedvetna mobilanvändare. Våra fyra varumärken Urbanears,
Marshall Headphones, Coloud Headphones och Molami har alla
uppmärksammats stort av modeindustrin världen över. Genom att
kombinera TeliaSonera och Zound Industries styrkor kan vi tillsammans skapa många nya möjligheter. Vi har haft en stark tillväxt de
senaste åren och genom partnerskapet med TeliaSonera förväntar
vi oss att tillväxttakten ökar ytterligare, säger Pernilla Ekman, vd för
Zound Industries.
Tillbehör från Zound Industries säljs idag i 20 000 butiker på 95
marknader.
– På Zound Industries ser vi partnerskapet som en möjlighet att
positionera oss som en av världens ledande tredjepartstillbehörsleverantörer för mobila enheter, ett område med mycket stor potential.
Det är en tydlig trend att livsstilsprodukter blir allt viktigare och tillsammans med TeliaSonera vill vi leda denna utveckling, säger Konrad
Bergström, Co-founder och President för Zound Industries. n

KÄNDA SVENSKAR I WINDOWS-EXPERIMENT

Höjdhopparhjälten Stefan Holm, moderedaktören Emma Danielsson
och sångerskan Sarah Dawn Finer – det är tre av sammanlagt sex personligheter som i sommar överger sitt nuvarande digitala landskap
för att ta klivet in i ny terräng, Microsofts ekosystem. De kommer att
helt gå över till Windows värld med mobilen, datorn och TV-spelet
som sällskap samt blogga om sina upplevelser av flytten. Experimentet #LumiaPledge startade den 2 juni.
Övriga deltagare är entreprenören Georgios Karpathakis, teknikfrälsta Michael Kazarnowicz och skribenten Lars Aronsson från
Swedroid, Nordens största Android-community. Sällskapet utrustas
med varsin Lumia 1020 eller Lumia 1520, en laptopshybrid Microsoft
Surface Pro 2 samt en Xbox One. Under en månads tid ska de sedan
ocensurerat dela med sig av sina upplevelser på bloggen www.feber.
se/lumiapledge.
– Det är en mycket intressant trupp som tar sig an uppdraget och
vi är väldigt glada över intresset från deltagarna. Våra undersökningar
visar att de allra flesta som väl gått över och testat produkterna samt
Windows ekosystem under några veckor är väldigt nöjda och inte
vill gå tillbaka till sina gamla plattformar. Med det sagt så ska det bli
väldigt intressant att följa gruppen och deras upplevelser under det
här experimentet, säger Edvard Bergström, kommunikationschef för
Microsoft Devices i Skandinavien. n
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TRUAUDIO I SVERIGE

Hemsat AB meddelar att man är svensk distributör för den amerikanska högtalartillverkaren TruAudio i Sverige.
Sortimentet består av högtalare för såväl installation som HiFi/
Hemmabio, och TruAudio har fått utmärkelser för bland annat sin
innovativa design, berättar Fredrik Kärrander på Hemsat AB.
Mer information på www.hemsat.se. n

1OO MILJONER OBJEKTIV

Canon meddelar att man blev den första tillverkaren i världen som
uppnått en produktion på 100 miljoner objektiv (den 22 april nådde
EF-seriens objektiv nämnda siffra) och detta sker 11 månader efter
90-miljonersstrecket passerades i maj 2013.
I februari 2014 uppnåddes dessutom en annan milstolpe – den
kombinerade produktionen av analoga- och digitala EOS-kameror
med utbytbara objektiv passerade 70-miljonersstrecket. n

INNOVATIONSPROJEKT – LJUDDIGITALISERING

Kungl. Biblioteket har just lagt ut sitt Innovations- och Vinnovaprojekt på sin hemsida och riktar sig nu till företag och institutioner
som har kunskap och kompetens inom de områden de eftersöker:
Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till
digitala ljudfiler.
Kungl. biblioteket (KB) driver ett utvecklings- och innovationsprojekt för att undersöka möjligheterna att överföra analoga grammofonskivor till digitala ljudfiler snabbare än realtid och till en ljudkvalité
som motsvarar normal avspelning.
KB har fått ekonomiskt bidrag från Vinnova för att göra en förkommersiell innovationsupphandling (PCP). Projektet följer den process
och tillvägagångssätt som gäller vid innovationsupphandling med
olika mallar och indelningar i olika faser.
De dokument och bilagor som beskriver hela upphandlingen finns
tillgängliga på www.kb.se/innovation
Innovationsförslag ska senast vara inlämnat till KB den 8 september
2014. Välkommen att lämna förslag på de utmaningar där vi vill hitta
nya tekniska lösningar, hälsar Stig L Molneryd, Projektledare/Teknisk
expert AV, Avd. Digitala samlingar Kungl. Biblioteket. n

POLAROID I ROPET IGEN

Direktbildsfotografering har alltid handlat om kreativitet och viljan att
avbilda sina vänner och sig själv. Så i detta ”selfiens” tidevarv är det
kanske inte så konstigt att ”Instant Photography” fått en renässans.
Efterfrågan på direktbildskameror ökar lavinartat och för att möta
efterfrågan har Polaroid valt att bredda sin distribution, med Focus
Nordic AB som distributör i Norden för sina direktbildsprodukter. I
sortimentet finns en analog modell och två digitala.
– En Polaroidkamera är bland det coolaste man kan ha just nu. Vi
har knappt hunnit få in de första kamerorna på lager ännu och redan
står flera stora kunder i kö för att köpa. Riktigt roligt är att nya kunder
för oss, inom helt andra branscher visat intresse, säger Rebecca Laanemets, Nordic Product Manager hos Focus Nordic AB. n

Official partner of:

THE FUTURE
since 1924

IFA in Berlin – the world’s leading retail show
for consumer electronics and home appliances.

NI MINNS VÄL POLAROIDKAMERAN?

Den är tillbaka i modern tappning. Nu kan du ta en bild och få den
utskriven direkt ur kameran, precis som det gjordes redan för över 60
år sedan första gången.
Polaroidkameran uppfanns av amerikanen Edwin Land 1946. Edwin
startade företaget Polaroid Corporation för tillverkning av kameror
och tillhörande film och såg till att polaroidkameran kom ut på marknaden 1948 – för 66 år sedan!
Cervo berättar att de blir distributör för Polaroid i Sverige, samt att
det finns mer info om de olika modellerna på www.cervo.se. n

The global innovations show.
ifa-berlin.com

IFA-Contact:
Tysk-Svenska Handelskammaren
Tel. +46.8 665 18 75 · messe@handelskammer.se

N YH E T E R
SVERIGES ENERGISMARTASTE PERSON

MOLANDERS-STIPENDIET 2014

Molanders-stipendiet delas ut årligen till en framstående elev på en
av landets etablerade eftergymnasiala yrkesskolor för foto och bild.
Stipendiet har för 2014 tillfallit Sara Wennerhed som är avgångsstudent på Fotoskolan STHLM Yrkeslinjen Fotografi.
Molanders-stipendiat erhåller tillsammans med omnämnandet en
plakett samt ett stipendiebelopp på 10 000 kr.
Emelie Otterbäck och Beata Holmring i avgångsklassen på Fotoskolan STHLM Yrkeslinjen Fotografi, fick hedersomnämnanden.
Tidigare stipendiemottagare har varit:
2000 Therese Nilsson, Fotoskolan Gamleby
2001 Ola Fagerström, ” ”
2002 Andreas Offesson, ” ”
2003 Jenny Dozai, ” ”
2004 Cecilia Harling, Fotoskolan i Stockholm
2006 Mattias Nilsson, ” ”
2007 Love Lannér, ” ”
2008 Cecilia Joachimsson, ” ”
2009 Sanna Hedin, “ “
2010 Christopher Harnesk-Nilsson, “
2011 David Gustavsson, “ “
2012 Shahab Salehi, “ “
2013 Jon Norrgren, Bildbehandlingsprogrammet vid Fotoskolan i
Stockholm.
Molanders etablerades 1921 med fotobutik i Stockholm, och riktar
sig idag till yrkesutövare inom foto och grafisk industri.
Molanders erbjuder utrustning, systemlösningar och materialsupport till professionella bildmakare som sysslar med originalframställning eller reproduktion av stillbilder; såsom reklam-, porträtt-, konstoch reportagefotografer, bildlabb samt inom institutionsfotografi.
Mer information på www.molanders.se. Till höger syns Jan Olle
Molander och Sara Wennerhed. n
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Tvåbarnspappan, villaägaren och teknikentusiasten Staffan Johansson
i Bro utanför Stockholm är Sveriges energismartaste person. I slutet
av maj kammade han hem första pris i E.ONs och Privata Affärers
årliga tävling E-Prize.
När Staffan Johansson och hans fru för två år sen byggde hus omsattes ett stort teknikintresse till energieffektiv lyx, något som nyligen
belönades med utnämningen Sveriges energismartaste person i
samband med E.ON och Privata Affärers tävling E-Prize 2014.
– Det här känns otroligt roligt! Vi vill bo bekvämt utan att bekymra
oss för energiutgifterna. Det är något som jag tror att många vill och
det är fullt möjligt om man använder tekniken på rätt sätt. Vi har hittat många bra lösningar och välkomnar alla att sno så många de vill,
säger Staffan Johansson.
Familjens årliga energiförbrukning för tvåplansvillan på 192 kvm
var beräknad till cirka 10 000 kilowattimmar, men med hjälp av en
elproducerande solcellsanläggning på taket och en bergvärmepump
som även återvinner värmen i ventilationsluften, sjunker nettoförbrukningen till cirka 3 000 kilowattimmar om året. För att spara ytterligare energi sugs tilluften i ventilationen till huset in vid söderfasaden.
E-Prizejuryns motivering lyder:
Årets vinnare i E-Prize är Staffan Johansson som i sin moderna villa
förenar högsta möjliga komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.
Staffan har med genomtänkta tekniska lösningar lyckats minimera
hushållets behov av köpt energi till enbart 3 000 kilowattimmar om
året.
Staffan Johansson (på bild till vänster) tog emot priset vid Stora
Placeringskvällen i Malmö den 27 maj. n
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Hos en distributör med över 10.000 artiklar hittar du garanterat vad du söker.
Du hittar också mängder med fina varumärken och vassa erbjudanden.
Snabba leveranser och bra service slänger vi med på köpet.
Vi ses på order.se

www.order.se

EL EK T R O N I KBRAN S CH EN

Jonathan Forster, Spotify, berättade om Spotify på EB:s Branschdag.

Tre tal på EB:s Branschdag
ElektronikBranschen hade bjudit in tre talare,
i samband med årsmötet i Stockholm den 8
maj.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

Jonathan Forster berättade att Spotify idag har 24 miljoner
kunder, varav sex miljoner är betalande kunder, i 56 länder och
att ungefär tre fjärdedelar av omsättningen inom musikindustrin i
Sverige idag kommer från Spotify...
Erik Bengtzboe, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet,
talade sedan om MUF:s syn på politik inom frågor som rör vår
bransch.
Tredje talaren var Steve Koenig, Director of Industry Analysis på
Consumer Electronics Association (CEA) som är ElektronikBranschens amerikanska motsvarighet, och han pratade om trender
från årets CES (mässan som CEA anordnar i början av året i Las
Vegas) samt om statistik på både global och lokal nivå.

samband med ElektronikBranschens budgetmöte och
SRL:s årsmöte den 8 maj i ElektronikBranschens lokaler,
på Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm, var tre talare
inbjudna.
Först ut var Jonathan Forster, ansvarig för Spotifys verksamhet i
Norden, som pratade om utvecklingen från vinyl, via kassettband
och CD till illegal nedladdning av MP3-filer och nu streaming.
Han förklarade att Spotify ser på Sverige som en kristallkula/
testmarknad i och med att vi ligger långt framme vad gäller ny
teknik – vi var i täten när det gällde illegal nedladdning av musik
och är nu i täten när det gäller legal streaming av musik.

Video

Steve Koenig, CEA, talade om CES och konsumentelektronikmarknaden.

Erik Bengtzboe, MUF, informerade om olika politiska frågor.

Mer information om vad de tre inbjudna talarna sade på EB:s
Branschdag kan man få genom att titta på de tre videoklippen
(med en sammanlagd speltid på drygt 27 minuter) som finns
under fliken ”Video” på www.elektronikbranschen.se (samt på
www.rateko.se, som leder till samma hemsida). n
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THE PURSUIT
OF POWERFUL BEATS

MX9
TRUE CLUB SOUND
Efter att ha dominerat DJ scenen i decennium släpper vi nu en hörlur
som fångar DJns alla Beats, konstruerad för att återuppleva.
Stäng vardagen ute och förflyttas till din bästa
klubbupplevelse. Låt ljudet återskapa känslan av
det vibrerande golvet, trycket i bröstet
och den fullständiga energin.
Pioneer presenterar stolt MX9.

www.pioneer.se
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T V IS T

Copyswede har krävt Sony Mobile på 2,8 miljoner kronor i retroaktiv ersättning – mobilen man siktat in sig på är Sony Ericsson W715, som lanserades 2009.
Lunds tingsrätt beslutade att Sony skall betala ersättning, men anser att den begärda ersättningen skall ned till en åttondel (50 öre istället för fyra kronor per GB)
eftersom mobilen har en mängd andra funktioner som inte har med privatkopiering av musik att göra. Domen innebär att Sony skall betala närmare 300000 kronor
- inte 2,8 miljoner kronor - och parterna får själva stå för sina rättegångskostnader.

”Nu måste kassettbandsskatten avskaffas”
Trots att mobiltelefoner med inbyggd MP3spelare i första hand används för att ringa
med kan de beläggas med straffskatt, så kal�lad privatkopieringsavgift, eftersom de också
kan användas för att kopiera film och musik.

D

et blir resultatet av en dom i Lunds tingsrätt på tisdagen 8 april, om domen inte överklagas eller om lagen
inte utmanas på annat sätt. Sony Mobile överklagade
den 30 april domen till hovrätten. I sin skrivelse menar bolaget att
det finns anledning att tvivla på riktigheten i tingsrättens slutsatser. Sony Mobile kräver att domen upphävs och att Copyswede
skall betala rättegångskostnaderna.
Hovrätten får nu avgöra om man anser att det finns skäl att
avgöra ärendet i en ny förhandling.

40 år

Kassettbandsskatten infördes ursprungligen för mer än 40 år
sedan som en avgift på kassettband som användes för att kopiera
LP-skivor.
Den har sedan hängt med in i en tid med datorer, streaming
och smarta mobiler. Kassettbanden användes på sin tid nästan
uteslutande för att kopiera musik och lagen om privatkopiering
säger tydligt att skatten ska tas ut på enheter som är ”särskilt
ägnade” för privatkopiering. Avgiften tas ut på priset i butiken och
betalas därmed av konsumenterna.
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Särskilt ägnade

Det är svårt att hävda att datorer, surfplattor eller för den delen
mobiltelefoner är ”särskilt ägnade” åt att lagra film och musik.
Merparten av all digital lagring är privata bilder och privata
videofilmer.

Nya sätt

– Domen i Lunds Tingsrätt visar på det absurda och otidsenliga i
att ta ut en skatt på möjlig kopiering av musik på en mobil som
också används för att ringa med, ta bilder och mejla. Det är nu
dags att en gång för alla avskaffa den föråldrade kassettbandsskatten, säger Klas Elm, VD Elektronikbranschen i ett uttalande.
– Kassettbandsskatten blir ännu mer absurd när man betänker
att streamingtjänster som Spotify gör att allt fler nu betalar för
den musik de lyssnar till. Att då ta ut en skatt på produkter som
används mest för andra ändamål sänder helt fel signaler från
samhället.
Vi är gärna med och kommer med förslag på hur upphovsrättsinnehavarna kan få ersättning för sina verk. Men lagen som den
ser ut nu måste avskaffas, säger Klas Elm.

Nästa man till rakning – iPhone

19 maj inleddes huvudförhandlingen mellan Copyswede och Telia
Sonera.
Copyswede har stämt operatören på drygt 70 miljoner kronor,
och frågan som skall avgöras är huruvida Telia Sonera skall tvingas
betala privatkopieringsavgift för de iPhone man har importerat
och sålt i Sverige sedan 2009. n

PANASONIC 4K ULTRA HD TV
– SOM ATT VARA PÅ PLATS.

MED

UTAN
Panasonic 4K Ultra HD TV.
MER ÄN BARA SMART TV. Panasonic VIERA visar vägen för framtidens smarta TV-skärmar. Den är
intelligent, lär sig kvickt vad du tycker om att titta på och kommer sedan med rekommendationer
just för dig. Den känner även av när du kommer in i rummet och visar dig personlig information,
e-mail och mycket annat. Du kan till och med ta med dina favoritprogram när du reser bort.
Dessutom bjuder den på helt nya bildupplevelser i fantastisk 4K-upplösning. TV ANYWHERE.
Det är inte alltid man har tid att slå sig till ro i TV-soffan när man vill titta på ett program.
TV Anywhere gör det möjligt att se programmet på din smartphone/surfplatta i stället - var du
än befinner dig. MITT FLÖDE. Dina egna favoritprogram och annat personligt innehåll som du
gillar, glider förbi i ett spännande flöde av högupplösta miniatyrbilder.

www.panasonic.se
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Fotboll & fitness i fokus

rets andra undersökning bland elektronikhandlarnas
butikschefer visar att 77 procent av butikscheferna
upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik nu.
Det totala värdet av all hemelektronikförsäljning visar för
första gången på länge positiva förändringstal, enligt butikernas försäljningsdata.
TV väntas bli sommarens storsäljare, inte minst smart-TV.
Surfplattor tappar därmed sin förstaplacering och hamnar
på plats nummer fyra.
85 procent av butikerna får förfrågningar om kroppsburen
teknik. Drygt 15 procent av butikscheferna säger att kunderna pratar ofta om dessa produkter.
Trådlöst ljud väntas bli sommarens försäljningsöverraskning, tätt följt av hälsoprodukter (kroppsburen teknik som
smarta klockor och sportarmband).
96 procent av butikerna har fått förfrågningar om strömmade medietjänster, varav 42 procent får det ofta.

TV & bärbart ljud driver sommarsäljet

– Det är tydligt att sommaren väntar runt hörnet, även hos
elektronikbranschen. TV, bärbart ljud och hälsoprodukter som
smarta klockor och sportarmband får allt större uppmärksamhet. TV väntas bli sommarens storsäljare, samtidigt som många
butikschefer tror att de bärbara ljud- och hälsoprodukterna tillhör
säsongens utmanare. En annan möjlig överraskning med tydlig
sommarkoppling är robotgräsklipparen, som många butikschefer
gissar på.
Vi noterade redan i den förra undersökningen ett växande
intresse hos konsumenterna för nya produktkategorier. Såväl
kroppsburen teknik som nästa generations TV - smart-TV, Ultra
HD och även böjda TV - har väckt konsumenternas nyfikenhet och
butikerna får många förfrågningar om dessa produktkategorier.
Många av butikscheferna kommenterar också särskilt sommarens
fotbolls-VM som en bidragande orsak till det tilltagande TVintresset.
Likaså ser vi hur de strömmade medietjänsterna idag är en del
av den samtida konsumentens vardag. Hela 96 procent av butikscheferna svarar att de någon gång fått förfrågningar om strömmade medietjänster, varav 42 procent uppger att de får det ofta.
Det bidrar stort till att butikernas försäljning av kringprodukter,
som Bluetoothhögtalare och dockningsstationer för ljud, växer
snabbt. Samtidigt är det intressant och högaktuellt att notera att
kännedomen bland konsumenterna om den så kallade Kassettbandsskatten är mycket låg.
Butikscheferna fortsätter att visa en stark tilltro till försäljningen
i sina butiker. I våra försäljningssiffror ser vi även att utvecklingen
har stabiliserat sig, då det totala värdet av all hemelektronikförsäljning för första gången på länge visar positiva förändringstal.
Det är glädjande att signalerna i årets andra Butikschefsindex
är så positiva och att sommaren ser ut att fortsätta driva försäljningen inom nya produktkategorier, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
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Fitnessprodukter nya elektroniktrenden

SIBA i Linköping ser en positiv utveckling av försäljningen av
elektronikprodukter under den kommande sommarsäsongen.
Framför allt räknar butiken med ett stort uppsving av fitnessprodukter kopplade till smarta telefoner.
Henrik Laweberg, butikschef på SIBA i Linköping, har noterat
ett försäljningsuppsving under våren. Jämfört med samma period
förra året har han märkt av en förbättring och större tillströmning
av kunder.
– För vår del beror det främst på nöjda återvändande kunder
och att kunderna uppskattar den personliga rådgivningen de får i
butikerna, berättar Henrik Laweberg.
Den största trenden inom elektronikförsäljningen på SIBA i Linköping är utan tvekan fitnessprodukter, så kallade wearable tech,
som kan kopplas till smarta telefoner.
– Jag är helt övertygad om att fitnessband kopplade till smarta
mobiler, både iPhone och Android, kommer att bli sommarens
storsäljare. Vi ser hur det är större efterfrågan på allt som har
med hälsa att göra. Speciellt nu inför sommarmånaderna, säger
Henrik Laweberg.
Marknaden och utbudet av träningsprodukter har utvecklats
och nu kan kunderna hitta produkter som tidigare varit förunnade
sportaffärer.
– Vi har god kunskap om denna typ av produkter och jag tror
att kunden uppskattar det allt större utbudet av produkter som
kopplar ihop tekniken med träningen, säger Henrik Laweberg.
Den snabba teknikutvecklingen av TV har förändrat kundernas
prioritering vid TV-inköp. Idag håller de flesta TV-apparaterna en
så hög prestanda att kunderna snarare prioriterar en prisvärd TV
eftersom de vet att prestandan överlag är bra.
– Generellt sett ser vi i Linköping en kombination av pris- och
prestandaefterfrågan. Men ofta är kunden idag väldigt påläst
både när det gäller pris och kvalitet och vet vilken produkt som
har de bästa funktionerna, säger Henrik Laweberg.
Att streama film, serier och musik verkar också ha blivit en
naturlig del av konsumenternas vardag.
Däremot ser Laweberg fortfarande inte att man säljer streamingtjänster i samband med försäljningen av produkter.
– Jag är tveklöst positiv till försäljningen av streamade medietjänster kopplat till köp av produkter. Efterfrågan från kunderna
har inte riktigt tagit fart än, men det är en jättespännande väg att
gå. Personligen tycker jag att branschen behöver bli bättre på att
visa sambandet mellan produkterna och streamade tjänster. Vi
säljer ju hårdvarorna idag och borde även kunna erbjuda innehållet som de fylls med, avslutar Henrik Laweberg.

BCI

Butikschefsindex (BCI) är ElektronikBranschens kvartalsvisa undersökning bland butikscheferna hos medlemsföretagen.
Den är unik eftersom resultaten kommer direkt från handlarnas
möten med konsumenterna vid köptillfället. BCI genomförs fyra
gånger per år. n
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Diagrammet ovan visar den ackumulerade försäljningen sedan januari 2014 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde. Statistiken avser produker i antal,
utom för totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden, jämfört med motsvarande period 2013.

ElektronikBranschens snabbindex:

Maj visade fortsatt
förbättrad TV-försäljning
Försäljningen under maj i de svenska butikerna för hemelektronik visar på en fortsatt
återhämtning för TV.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

D

e mindre TV-skärmarna ligger kvar på samma nivå,
men det kompenseras av konsumenternas efterfrågan
av större TV-apparater. Skärmar på 43 tum och större
har under årets första månader sålt mer än 10 procent bättre än
i fjol. Det totala försäljningsvärdet hittills under året inom svensk

hemelektronik steg från -6,5 procent till -5,7 procent.
Mobiltelefoner fortsätter att öka. Även om maj månad visade
något sämre siffror, är årets uppgång ändå 8 procent. Även försäljningen av surfplattor bromsade något, men ligger för året på
högre försäljning än 2013.
Att det totala försäljningsvärdet inte stigit mer, beror helt på
att laptopar och PC hade en dålig månad samt att försäljningen
under årets första fem månader varit sämre än i fjol.
I ElektronikBranschens snabbindex för maj har vi koncentrerat
oss på TV, mobiler och IT. Övriga kategorier, till exempel kameror,
audio-produkter, set-top-boxar och Blu-rayspelare, visar små
förändringar. n
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På scen, från vänster: Mats Åkerlund, Sveriges Radio, Christer Modig, MTG Radio och Staffan Rosell, SBS Radio.

Digitalradions framtid
Den 19 maj anordnade Sveriges Radio tillsammans med de två stora privata radioaktörerna
i Sverige, MTG och SBS, ett lunchseminarium
om digitalradio.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

akgrunden till seminariet i Studio 4 i Radiohuset är
den process som nu pågår om digitalradio i Sverige. En
särskild branschsamordnare, Nina Wormbs, har regeringens uppdrag att ta fram en plan för övergången till digitalradio,
och hennes rapport skall vara klar 30 november i år.
Linus Fredriksson, utredningssekreterare på digitalradiosamordningen, berättade att 2022 är ett mål för en övergång till digital, istället för analog, radio – och de flesta verkar vara överens
om att ”radio can not stay an analogue island in a digital world”.
Christian Vogg, Head of Radio på EBU, talade om digitalradio
internationellt, och sade att 48 procent av hushållen i Storbritannien (som har 94 procents täckning) har DAB och 34 procent av
hushållen i Danmark har DAB. Han berättade vidare att bilradio är
viktigt, eftersom många (68 procent i Storbritannien) lyssnar på
radio i bilen – och han förklarade att EBU nu jobbar på ett öppet
API (application programming interface) att erbjuda chiptillverkarna, för att få in broadcast radio i smartphones – vilket är ett mål.
Det kallas ”Euro-chip” eller ”Smart Radio” och skulle innebära
en stor fördel jämfört med idag, då man måste utveckla speciell
mjukvara för varje produkt. Christian Vogg nämde också att en
smartphone idag har cirka sju timmars batteritid om man streamar, medan batteritiden vid broadcast är cirka 48 timmar...
Ole Jörgen Torvmark, VD Digitalradio Norge, berättade att tre

fjärdedelar av norges befolkning lyssnar på radio varje dag, och
i snitt lyssnar man 99 minuter. Han sade också att i FM får man
plats med en radiokanal per sändarenhet, i DAB får man plats
med tio och i DAB+ får man plats med 20 radiokanaler...
– I dagens explosion av mediautbud måste radio utvecklas för
att kunna konkurrera, annars riskerar raidon att marginaliseras,
sade Ole Jörgen Torvmark.
Under 90- och 00-talet levde norrmännen med ”hönan & äg�get” problematiken - DAB-radioapparater kontra DAB-sändningar
- men idag har de 22 rikstäckande digitala radiokanaler och i
höst kommer de nå 99,5 procents täckning. Ole Jörgen Torvmark
berättade att DAB-radio under 2013 hade en brantare försäljningskurva än iPad, och 511 000 DAB-radio såldes – vilket var en
fördubbling jämfört med föregående år.
Mats Åkerlund, Sveriges Radio, Christer Modig, MTG Radio och
Staffan Rosell, SBS Radio, var enade i att de ansåg att digitalradio
är enda sättet att skapa mångfald i etern, och de sade att teknikskiften inte är någonting enkelt, och undrade vad som kommer
hända med radion om vi inte digitaliserar.
Peter Schäfer, Tech University Münich, berättade att de jämfört
kostnaderna mellan broadcast och broadband när det gäller
radio i Bayern (ett förbundsland i sydöstra Tyskland med drygt
12 miljoner invånare) – och de har kommit fram till att det med
DAB+ skulle kosta 16 miljoner Euro, medan det med LTE skulle
kosta 617 miljoner Euro (och då har de räknat med att 35 procent
av mottagningen skulle ske via 4G/LTE – 65 procent sker alltså via
WiFi, där kostnaden är i princip noll).
Kontentan efter detta lunchseminarium är, enligt undertecknad, att det är viktigt att alla involverade parter enas om ett samarbete för digitaliseringen av radion – och att (som Norge) sätta
ett slutdatum för analog radio verkar inte vara en dum idé... n
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Desig

When we asked our young designers to create the most beautiful TV wall mount ever, they
gladly accepted the challenge. They poured 40 years of Vogel’s experience and knowledge
into this new concept.
We are proud to introduce Vogel’s flexible DesignMount. This unique wall mount concept can
give your TV the setting it deserves. Experience pure design from back to front.

Distributed by Aurora Group
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M OB ILT EL EF O N I

Oscar Fernandez Thunström, Huawei, med Ascend P7 och TalkBand B1 (företagets första digitala armband, som man kan läsa om på sidan 28 i denna tidning).

Nytt flaggskepp från trean
Huawei är tredje största tillverkaren av smartphones globalt,
och vill blir trea även i Sverige. Nu har de lanserat Ascend P7.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

nligt IDC såldes det en miljard
smartphones i världen 2013,
som också var det år då det för
första gången såldes fler smartphones än
feature phones (alltså enklare mobiltelefoner, som inte är så kallade smartphones).
Största tillverkaren av smartphones
2013 var Samsung som hade en global
marknadsandel på cirka 31 procent, och
de följdes av Apple (cirka 15 procent) och
på tredje plats återfanns Huawei (cirka 4,9
procent) precis framför LG (4,8 procent)
och Lenovo (4,5 procent). Att det går
snabbt i smartphonevärlden illustreras
av att trean, fyran och femman från 2012
(Nokia, HTC och BlackBerry) inte längre
var kvar bland topp fem 2013.
Enligt IDC håller trenden från 2013 i sig
även i år, och Q1 2014 ser listan över de
fem största i princip likadan ut (med den
skillnaden att Lenovo bytt plats med LG
och alltså är fyra).
Oscar Fernandez Thunström, försäljningschef på Huawei Device Sverige,
berättade i samband med företagets
pressmöte i Stockholm den 7 maj att Huawei, som alltså är världens tredje största
tillverkare av smartphones (såväl 2013
som Q1 2014, enligt IDC), vill bli ”topp
tre” i Sverige också – och han förklarar att
Huaweis ”brand awareness” ökat väldigt
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mycket det senaste året, bland annat på
grund av företagets sponsorinsatser.
Huawei och Paris Saint-Germain FC
skrev i slutet av maj på ett sponsorskap
som sträcker sig över de kommande tre
säsongerna. Sponsorskapet innebär att
Huawei blir officiell partner och leverantör av smartphones och surfplattor till
storklubben. Huawei har tidigare inlett
samarbeten med bland annat Arsenal FC,
AC Milan, Borussia Dortmund och spanska
ligan Liga De Fútbol Profesional (LFP).
– Vi är mycket stolta över att sponsra
Paris Saint-German de kommande tre
säsongerna. Klubbens starka koppling till
Sverige kommer att bidra till att utveckla
Huawei i Sverige och i Europa, säger Oscar
Fernandez Thunström.

Flaggskeppsprodukter

Huawei lanserade sin första flaggskeppsmobil Ascend P1 (som är 7.69mm tunn) i
januari 2012, och under 2013 lanserade
man Ascend P2 (som första smartphone
med 4G LTE Cat4) i februari och Ascend P6
(som är 6.18mm tunn) i juni. I maj 2014
kom Ascend G6 (som kan beskrivas som
en 7.85mm tunn 4G-version av Ascend
P6) och i juni är det dags för nästa flaggskeppsmobil – Ascend P7.
Huawei Ascend P7 lanseras som värl-

dens tunnaste smartphone (den är 6.5mm
tunn) och har en 5-tums Full HD-skärm,
en 8 megapixelkamera på framsidan och
en 13 megapixelkamera på baksidan samt
den senaste versionen av gränssnittet
Emotion UI 2.3 (där användaren kan växla
mellan de två varianterna Simple UI och
standard Emotion UI).
– Excellence with Edge är parollen för
nya Huawei Ascend P7 och det stämmer
verkligen. Vi har fokuserat på användarvänlighet samtidigt som vi tar kameraupplevelsen till en helt ny nivå. Vår nya
flaggskeppsmodell slår de flesta andra på
fingrarna när det gäller design, smidighet
och prestanda och ger verkligen mycket
smartphone för pengarna, säger Oscar
Fernandez Thunström.
Ascend P7 har Corning Gorilla Glass 3
på fram- och baksidan för extra hållbarhet, och baksidan har sju lager färg och en
mönstrad yta med struktur.
Med fjärde generationens Sony
BSI-sensorer får användaren en bättre
mobilupplevelse även vid sämre ljusförhållanden, anger företaget, och Ascend P7
har en funktion som gör användaren redo
att ta en bild på 1.2 sekunder – genom att
dubbelklicka på volymknappen går Ascend
P7 från viloläge direkt till fotografering.
Den inåtvända 8 megapixelkameran
(för högkvlitativa selfies) har panoramafunktion samt kan spela in Full HD-video.
Ascend P7 är en 4G-mobil med Android
som är försedd med dubbla antenner,
vilket skall ge +2dB (ungefär 50 procent)
bättre signalmottagning. n

T

Bäst tv-upplevelse även på landstället!
Erbjud dina kunder ett
fritidshusabonnemang
– kan frysas i upp till
6 månader!
Visst är dina kunder värda en lika bra tv-upplevelse i
fritidshuset som ”hemma i sta’n”? Erbjud dem att
teckna fritidshusabonnemang hos oss. Avtalet får
frysas (både bindningstid och betalning) i upp till 6
månader per år, så när stugan är stängd för vintern
betalar man ingenting.

Du har väl hört talas om vår plattantenn?
Det kan ju hända att en del kunder inte vill sätta upp en
parabol på sin rara lilla stuga. Men det finns en lösning
på problemet – vi har lanserat en parabol som är betydligt mindre och mer diskret i sin design. Den är fyrkantig och platt och eftersom den inte riktigt liknar en
parabol längre kallar vi den plattantenn.
Du kan sälja den till kampanjpriset 499 kr
när kunderna tecknar Familjepaketet.

KampaNjpriS

499 kr

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)

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

Ord. pris 2199 kr

För mer info om plattantennen 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
Gävle/Dalarna
samt t.f. Norr
Calle Sundell
0709-11 88 67

Distriktschef
Stockholm
Milos Englund
0709-11 88 76

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Sveriges nöjdaste kunder tre år i rad!
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Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin, berättade om såväl IFA-mässans historia som framtid, vid mässans globala pressmöte i Belek, Turkiet.

Inför IFA:

En internationell mässa
IFA har blivit en internationell mässa på allvar. Antalet internationella journalister som besöker mässan har ökat från 1000
år 2001 till 2360 ifjol, och antalet internationella branschbesökare har ökat med mer än 50 procent på tre år.

FA-mässans globala pressmöte
inför IFA2014 gick av stapeln i
slutet av april i Belek, Turkiet, och
300 journalister från 50 länder fanns på
plats. Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin
(som tillsammans med organisationen
GfU, Gesellschaft für Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, arrangerar
IFA), berättade att IFA nu på allvar blivit

en internationell mässa, såväl som ett
kompetenscenter och en mötesplats – där
allt fler internationella toppchefer väljer
att tillbringa en dag eller två istället för att
endast komma dit, tala och sedan direkt
åka igen.
Den första IFA-mässan anordnades 1924
- mässan fyller alltså 90 år i år - och sedan
2005 har mässan anordnats varje år. 2008

var första året som vitvaror tog plats på
mässan (de fanns då i fyra av sammanlagt
26 hallar) och satsningen på att utveckla
mässan har visat sig vara framgångsrik.
– För lite mer än tio år sedan var IFAmässan i fritt fall, men vi har lyckats vända
den negativa trenden och som ett exempel kan nämnas att antalet internationella journalister 2001 var 1 000 stycken,
medan IFA-mässan 2013 besöktes av
2 360 internationella journalister. Andelen
internationella branschbesökare har också
ökat på senare år, och IFA (som vuxit varje
år sedan 2008) är nu en internationell
mässa, säger Dr. Christian Göke.
I januari skrev arrangörerna bakom IFA,
GfU, ett avtal om ett utökat samarbete

Trenden är att Telco växer på bekostnad av IT & CE.

2010-2015 förväntas 20 procent tillväxt, enligt GfK.

2015 – varannan smartphone säljs i Emerging Asia.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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MÄSSA

Juergen Boyny, GfK, sade bland annat att IT, CE och Telco glider samman till ”Digital World”, och så pratade han om den globala trenden med singelhushåll.

med Messe Berlin i ytterligare fem år.
– Bland ledande mässor är IFA den viktigaste för Berlin. IFA ger Berlin ett ekonomiskt uppsving och stärker Berlins position
som en mässmötesplats både nationellt
och internationellt, kommenterade Berlins
borgmästare Klasu Wowereit det symboliska undertecknandet den 15 januari.

2010 var utställningsytan på IFA 134 400
kvadratmeter och antalet besökare
var 237 700, varav ungefär hälften var
branschbesökare och en fjärdedel av
denna hälft var internationella besökare
– alltså knappt 30 000 personer. 2013 var
utställningsytan på IFA 145 000 kvadratmeter och antalet besökare var 241 100,
varav 60 procent var branschbesökare och
en tredjedel av dem var internationella
besökare – ungefär 46 000 personer. Antalet internationella branschbesökare har
alltså ökat med mer än 50 procent på tre

år. IFA2014 anordnas 5-10 september, och
utställningsytan kommer bli ungefär 1-2
procent större än ifjol.
– När det gäller utställare i år så är alla
stora aktörer inom konsumentelektronik
utom Apple med, och på vitvarusidan
är (för första gången) alla de fyra stora
aktörerna med på mässan – i och med att
Whirlpool deltar med varumärket Bauknecht, tillsammans med BSH, Electrolux
och Miele, säger Dr. Christian Göke.
En förändring som väntar årets besökare
på IFA är att en ny byggnad kallad CityCube Berlin ersatt ICC, International Congress Centrum, Berlins Deutschland Halle.
Nya CityCube Berlin är 12 000 kvadratmeter stort (fördelat på två våningar) och på
den ena våningen kommer Samsung att
visa sina produkter inom såväl konsumentprodukter som vitvaror på IFA2014 – den
andra våningen kommer att innehålla
konferensrum etcetera.
Sony kommer flytta in där Samsung

huserade ifjol, och dessa förändringar har
inneburit att det blivit lite av en dominoeffekt, och ett antal företag har bytt
utställningsställen...
Dr. Christian Göke berättade, i samband
med diskussionen kring mässor eller inte
mässor, att hans assistent kommit på
ekvationen x = ((n-1)2 + (n-1)) / 2. I ekvationen står x för antal resor som krävs för
att träffas ansikte mot ansikte och n står
för antal personer. Om 10 personer skall
träffas, en och en, krävs 45 resor – och om
300 personer (som på IFA-mässans globala
pressmöte) skall träffas krävs det 44 850
resor. Skulle 250 000 personer (en tänkbar
besökarsiffra för IFA2014) vilja träffas
innebär det drygt 31 miljarder resor...

UHD TV står för 4% globalt (2,6% i Europa) i år.

Globalt säljs det 250  000 OLED TV i år = 0,1% av TV.

Innebär ”curved” TV att vi möblerar om igen?

Utställare & siffror

Företag & trender

Under IFA-mässans gloabala pressmöte
hölls ett antal ”Power Briefings”, där bland
annat Grundig berättade om vägen från
Consumer Electronics till Home Electro-
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Under IFA-mässans globala pressmöte visade att antal leverantörer upp sina nya produkter för de 300 journalisterna som var på plats.

nics, BSH talade om ”Home Connect” – en
lösning som innebär en nätverksintegrering av alla sorters vitvaror via en enda
app.
Vestel var det företag som stod för den
mest intressanta presentationen, enligt
undertecknad, och företagets CEO Turan
Erdogan berättade att företaget för 24 år
sedan hade en utställningsyta på IFA som
var 100 kvadratmeter stor, och i år har de
3 000 kvadratmeter plus 34 mötesrum.
– Jag har varit i branschen i 26 år, och vi
försökte i många år göra platta TV. Nu skall
de vara ”curved”. Hoppas att det inte blir
en flopp som 3DTV, sade Turan Erdogan,
och berättade att företaget tillverkar TV åt
alla japanska företag utom ett – och det
företaget skall i år förhandla om outsourcing av TV-produktion. Att vara med i de
förhandlingarna står på Erdogans ”To-Do
list”.
En journalist från Italien frågade om
Vestel hade några planer för Italien, där

företaget inte finns, och Erdogan svarade
att Vestel har 30 procents marknadsandel
på settopboxar och 25 procents marknadsandel på TV i Italien – men under andra
varumärken...
Turan Erdogan berättade att Vestel har
16 000 anställda, omsätter fem miljarder
dollar och producerar 22 miljoner produkter om året, och deras fabriksanläggning
Vestel City i Turkiet har en yta som är
drygt en miljon kvadratmeter...
– Två saker som är viktiga i branschen
är mobility och connectivity. Vestel kommer lansera smartphones i augusti. Man
måste vara med där, annars dör man som
företag, säger Turan Erdogan.
Woox Innovations (Philips) berättade att
de är världens största hörlurstillverkare
(i volym) och att de säljer en hörlur per
sekund. TP Vision (Philips TV) talade om
att AmbiLight fyller tio år i år och att de
med hjälp av Android i TV-apparaterna
kommer göra att TV:n behåller sin plats

som den centrala underhållningsprodukten i hemmet.
TCL berättade att de tillverkade 21 miljoner paneler 2013 samt att de 2015 kommer öppna en ny fabrik – där 30 procent
av produktionen kommer vara OLED och
70 procent LED.
Juergen Boyny, GfK, berättade att det
som tidigare kallades IT, CE och Telco
glider samman och blir ”Digital World”,
och han poängterade att den globala
trenden med fler singelhushåll innebär att
försäljningen kommer öka. Förr i tiden var
vi vanligtvis fyra, fem personer i hushållet, men 2010 var 40 procent av hushållen i Tyskland singelhushåll (35 procent
var hushåll med två personer, och 25
procent var hushåll med fler än två), och
prognosen är att 45 procent av hushållen i
Tyskland kommer vara singelhushåll 2030
(35 procent kommer vara hushåll med två
personer, och 20 procent kommer vara
hushåll med fler än två). n

Mässor minskar resandet, enligt Dr. Gökes assistent.

Sverige i topp, med 46 procent singelhushåll 2010.

Turan Erdogan, Vestel.
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Nu ﬁnns något hos Boxer som vi kallar för Kom-igång-garanti.
Det är en nyhet för att alla som tecknar Boxerabonnemang ska få
en så smidig start som möjligt på sitt TV-tittande. Boxer är enkelt
att installera och komma igång med, men ibland kan det ändå
uppstå problem. Till exempel om man har en gammal TV-antenn.
Då kan det vara svårt att få in bra signal.

I de fallen hjälper vi till. Om vi inte kan lösa problemet via telefon, skickar
vi istället över en installatör som får hjälpa till på plats. Skulle det fortfarande inte fungera har kunden rätt att avsluta sitt avtal med Boxer.
På så vis kan man alltid känna sig helt trygg när
man tecknar ett abonnemang hos Boxer.

(Gäller för beﬁntlig antennanläggning och i 30 dagar från det att abonnemanget tecknats.)

TV SOM DU VILL HA DET

g

IN T ER N ET

Box i molnet

Box såg tidigt trenden med mobilitet och
delande, och nu satsar de på att expandera i
Sverige.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

ox grundades 2005 i Silicon Valley, USA, och är med
25 miljoner kunder (225 000 företag) en av de största
aktörerna inom molntjänster idag. Företaget har 900
anställda, varav 90 finns i Europa där företaget funnits sedan
drygt ett och ett halvt år.
David Quantrell, General Manager EMEA på Box, berättar att
Box tidigt såg trenden med mobilitet och delande (av allehanda
filer) och de förstod att folk idag arbetar på ett annorlunda sätt
jämfört med tidigare – i allt större utsträckning handlar det om
att så fort man har en idé så delar man med sig av den till andra i
företaget, och det är just detta som Box fokuserar på. Man skulle
kunna säga att företag har börjat arbeta på liknande sätt som
privatpersoner agerar på sociala medier, och det är där Box valt
att satsa på lösningar för företag – så att detta delande sker på ett
enkelt och säkert sätt.

Gränssnitt

– Det handlar om bra användargränssnitt. Det måste vara enkelt,
oavsett vilken enhet som används och var man är. Dessa krav
ställs numer även på företagslösningar, förklarar David Quantrell.
Fokus ligger alltså på samarbete, där många kan arbeta på
samma projekt, och dela dokument, bilder med mera. Tidigare
har det uppstått problem när mottagaren saknat programvara för
att ta del av vissa delade filer, och det är ett av de områden Box
satsar på, och de kallar det ”Viewing Technology” – oavsett enhet
och installerad programvara skall man kunna titta på det som
delas, i hög kvalitet.
Säkerheten är givetvis en viktig aspekt - i synnerhet när man
vänder sig mot företag - och David Quantrell berättar att man
kan spåra vad som delas ut, och ta bort saker som delats ut till en
viss enhet om den skulle bli stulen eller liknande. Man kan också
skicka en länk med info, som kräver att mottagaren loggar in på
sitt Box-konto för att kunna ta del av det delade innehållet.

Samarbeten

I Sverige är några av Box nya kunder Chalmers Tekniska Högskola
(med 3 500 aktiva användare som arbetar med Box – däribland
personal, forskare och studenter) och Sunet (leverantör av infrastruktur och datakommunikation till universitet i Sverige, som har
20 000 Box-licenser och använder Box för att samarbeta med sitt
nätverk av institutioner inom högre utbildning och forskning).
– Företag av alla storlekar och i alla möjliga branscher kan
arbeta snabbare och vässar sin konkurrenskraft genom att flytta
till molnet. Kombinationen av moln och mobila enheter har en
djupgående effekt, inte enbart på hur vi arbetar och samarbetar,
utan också på hur vi strukturerar våra företag och hanterar all
information. När det gäller IT är det ett skifte som kräver nya strategier och nya tankesätt, vilket våra kunder i Europa välkomnar
med Box, säger David Quantrell.
Mer information på www.box.com. n
David Quantrell, Box, vid Lars Erik Falks abstrakta skulptur ”Färgtorn” på Kungsholmen i Stockholm. ”Färgtorn”, från 1981, är ett antal hopsvetsade stålprofiler som
är 12 meter höga och lutar i 73 graders vinkel – en vinkel som enligt Falk är magisk...
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Coola tillbehör till GoPro

®

Marknaden för actionkameror fortsätter att öka och att dokumentera på film när man hänger, klättrar, hoppar
eller bara går runt på stan, har blivit en självklarhet. Detta ger en utmärkt möjlighet att också sälja specialanpassade tillbehör, och som er vän i kampen om god lönsamhet, är vi glada att kunna erbjuda just detta.

GoPro® batteri

Dashpoint AVC 1 & AVC 2

Ett extra batteri är alltid bra att ha med. Detta
ersätter originalbatteri AHDBT-301 och passar
GoPro Hero 3. 3,7V, 1050mAh, 3,9Wh

Specialdesignade väskor för en eller två
actionkameror med tillbehör.
Finns i blått och svart.

Nu kan man ge sin actionrulle en dimension till
med speakerljud som pratas in live. Ett måste för
alla som menar allvar med sitt action-filmande.
SportsMyk är en justerbar mini-boom mikrofon som
kan fästas på kläder eller hjälm.

SD Micro Extreme Plus

Gorillapod Action

Det självklara valet för bekymmerslös filmning
med SD Micro. Hänger med i Full HD eller 4K/
15 bilder per sekund.

Ett videostativ med fäste för både GoPro® och
vanlig stativgänga. Litet, smidigt och flexibelt och
enkelt att manövrera för bästa position och stabilitet
i svår terräng. Kulleden gör att du kan ta bilder och
filmklipp i professionell kvalitet.

Focus Nordic AB. www.focusnordic.se. info@focusnordic.se

MWC

Andreas Zannin, Asus.

Oscar Fernandez Thunström, Huawei.

MWC2014 – Asus:

MWC2014 – Huawei:

Asus visade på MWC bland annat upp nya
PadFone Mini – smartphones som dockas och
blir 7-tums surfplattor.

Huawei visade på MWC upp fem nya produkter – två surfplattor, en smartphone, ett smart
armband och nästa generations mobila Wi-Fi.

Dockning

En kvintett

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

ndreas Zannin, Asus, visade upp företagets nya
ZenFone-serie, som lanseras som 3G-smartphones
med hög prestanda och vassa priser. ZenFone kommer i tre storlekar - 4, 5 och 6 tum - och är försedda med tredje
generationens Gorillaglas samt utbytbara baksidor (som finns i ett
stort antal färger).
Asus har sedan tidigare i sitt sortiment PadFone, en 5-tums
smartphone som kan dockas i en 10-tumsdisplay för att bli en 10tums surfplatta – och på MWC visade de nya PadFone Mini, som
är en 4-tums och en 4,3-tums smartphone som kan dockas i en
display och på så sätt bli 7-tums surfplattor.
En annan nyhet Asus visade var Fonepad 7, en 7-tums surfplatta som man kan ringa med, och som nu finns med 4G. n

scar Fernandez Thunström, Huawei, visade på MWC
upp fem av företagets nyheter. Först ut var den slimmade surfplattan MediaPad X1 – en 7-tums surfplatta som anges kunna ersätta tre produkter (laptop, surfplatta och
smartphone) då den är kraftfull som en dator och ändå smidig
som en mobil, och det går att ringa med den. MediaPad X1 är
försedd med en 5 megapixelkamera på framsidan och en 13 megapixelkamera på baksidan, och den har 4G cat4, vilket innebär
upp till 150 mbps i nedladdningshastighet.
Huaweis andra nyhet var TalkBand B1 – ett digitalt armband
som gör det möjligt för användaren att föra statistik över det dagliga livet. Talkband B1 har ett Bluetooth-headset inbyggt, som kan
tas loss från armbandet när användaren så önskar. Det digitala
armbandet inkluderar även en 1.4-tums OLED-skärm och har stöd
för både Android 2.3- och iOS 5.0-kompatibla enheter, och synkar
enkelt via NFC.
TalkBand B1 registrerar automatsikt och trådlöst användarens
aktiviteter i form av tid, distans, antal förbrända kalorier samt
eventuella framsteg och vilka åtgärder som vidtagits för att nå dit.
Den registrerar även användarens sömnvanor så som varaktighet
och kvalitet på sömn samt fungerar som att alarm när det är dags
att vakna. Med en vikt på endast 26 g, 14.6 mm tunn och en böjd
design passar TalkBand B1 perfekt runt handleden, och det kan
användas i upp till sex dagar på en laddning.
Företagets tredje nyhet var surfplattan MediaPad M1 (8-tum
stor och med dubbla högtalare på fronten) och fjärde nyheten var
Ascend G6 (en smartphone med 4G).
Nyhet nummer fem var en mobil Wi-Fi enhet (E5786) som
lanseras som världens snabbaste – och den har 4G LTE cat6, vilket
innebär en nedladdningshastighet på upp till 300 mbps (max 50
mbps uppladdningshastighet). E5786 har dubbla antenningångar
och inbyggd SNR-mätning. n

A

Asus PadFone Mini – 4” eller 4,3” smartphone som kan dockas i en 7” display.
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MWC

Nicklas Sivander, ZTE.

Mikael Cato, Plantronics.

MWC2014 – ZTE:

MWC2014 – Plantronics:

ZTE visade på MWC upp en 6-tums phablet,
nya Firefox-mobiler och en Android-projektor
med mobile Wi-Fi.

Plantronics visade på MWC upp två nya produkter – ett Bluetooth-headset och ett par
vattentäta Bluetooth-hörlurar,.

Phablet

Ny duo

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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icklas Sivander, ZTE, demonstrerade på MWC företagets nya smartphone (eller phablet - alltså en mix
mellan phone och tablet) Grand Memo 2 LTE, som
är en 7.2mm tunn 4G-smartphone med 6-tums Full HD display
och 8 megapixelkamera. Grand Memo 2 LTE är den första produkten från ZTE i en ny serie med kolfiberdesign, och den är bland
annat försedd med appen ”MyDrive” som skall göra navigation
väldigt smidigt, och när det gäller själva röststyrningen har ZTE
samarbetat med Nuance (ett amerikanskt företag som i många år
arbetat med röstigenkänning).
ZTE lanserade för ungefär ett år sedan världens första Firefoxmobil (baserad på HTML5) och på MWC visade de upp två nya
Firefox-mobiler, där den exklusivare modellen har 4-tumsskärm
och dual-core processor.
Nicklas Sivander berättar att företagets Firefox-mobiler har sålt
bra, på de marknader där de lanserats som till exempel i Brasilien,
och exakt var de nya Firefox-lurarna kommer lanseras är än så
länge inte helt fastställt.
En annorlunda produkt som ZTE visade upp på MWC var en
mobil projektor med Android som operativsystem och inbyggd
mobile Wi-Fi. Om den kommer dyka upp i butikerna i Sverige eller
inte får franmtiden utvisa... n

ikael Cato, Plantronics, visade på MWC upp nya
Voyager Edge – ett Bluetooth-headset med tre
inbyggda mikrofoner och NFC, som levereras
med ett etui som kan ladda headsetet för att utöka taltiden på
sex till sju timmar ytterligare tre gånger. Voyager Edge är mindre
och diskretare än tidigare produkter (Plantronics Voyager är nu
inne på femte generationen, och anges vara världens mest sålda
Bluetooth-produkt - trots ett pris på drygt 1 000 kr...)
Mikael Cato berättar att sensorer är hett nu, och det har Voyager haft i snart tre år – en nyhet är att det nu finns ett gyro som
gör att när man vrider på huvudet så vrider sig kartan i surfplattan.
Plantronics presenterade också en produkt i en för företaget
ny produktkategori, nämligen Backbeat Fit, som är ett vattentätt
Bluetooth-headset med åtta timmars speltid. n

N

ZTE Grand Memo 2 LTE. (foto: ZTE)

M

Plantronics Voyager Edge och BackBeat Fit.
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MWC

Johnny Davou, Doro.

Nico S. Park, Anymode.

MWC2014 – Doro:

MWC2014 – Aurora:

Doro fyller 40 år i år och är marknadsledare
inom senior mobiltelefoni – de visade på MWC
upp enkla, men funktionella, produkter.

Distributören Aurora visade på MWC bland annat upp produkter från de två företagen Anymode och Cat.

40 års rutin

Anymode & Cat

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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ohnny Davou, Doro, berättade på MWC att Doro fyller
40 år i år, och de har således stor erfarenhet, och rutin,
när det gäller produkter inom det segment de specialiserat sig på, senior mobiltelefoni – där de är marknadsledare.
Doro visade upp Doro 810, som är en smartphone där man
kan välja sina egna funktioner i telefonen. Operativsystemet är
Android med Doros egen programvara Doro Experience installerad som användargränssnitt, vilket gör det möjligt för användaren
eller användarens anhöriga att fjärrhantera innehållet i telefonen.
Doro visade på MWC även upp sitt koncept Doro Care, med
produkter som bland annat har fallsensorer som kan larma, och
Doro anger att de är de enda som har en komplett lösning inom
detta segment – andra har system som fungerar inom hemmet,
medan Dorors lösning fungerar oavsett var man är någonstans. n

ohan Lønk Ramskov, Aurora, berättade på MWC att
Anymode är ett viktigt varumärke för Aurora, och de är
en officiell partner till Samsung, vilket innebär att de
är tidigt ute med nya tillbehör till deras smartphones. På MWC
visade Anymode upp mobilskal med inbyggt extrabatteri samt ett
patenterat, magnetiskt skal med inbyggd laddningsfunktion (som
laddar på konventionellt vis men anslutningen sker via kontakter
i skalet som har fysisk kontakt med kontakter i laddenheten) som
anges fungera både snabbare och bättre än induktionsladdning.

Camilla Nilsson, Doro, visar ett enkelt gränssnitt för dator och surfplatta.

Severine de Maximoff, Cat, med tappsäkra skal för diverse produkter.

J
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J
Cat

Severine de Maximoff, Cat, visade företagets tappsäkra ”shock
absorber” skal som finns till såväl Samsung S4/S5 som iPhone
4s/5s/5c och iPad Air/Mini. n

K OM M UN I KATI O N

Svenskt reklamkoncept:

TV lyser upp actionsport
Philips patenterade Ambilight går ”live” över
hela världen i filmen ”Lightwaves”.

grundidén att ljussätta med ”Ambilight Live” på spektakulära
händelser kan breddas ytterligare.

D

Visa Ambilight

et nya globala kommunikationskonceptet för Philips
TV är framtaget av den svenska reklambyrån Ahlstrand & Wållgren tillsammans med den nordiska
marknadsavdelningen.
Resultatet blir surfscener som aldrig setts tidigare och som
ytterligare förstärker fördelarna med Philips Ambilight TV, anger
företaget. ”Lightwaves” premiärvisades den 4 maj. Filmen kan ses
på TP Visions egen Youtubekanal, Philips Facebook-sidor i vissa
länder samt i utvalda TV-kanaler i samband med lanseringskampanjen för Philips Ambilight TV Powered by Android.

Prisbelönt produktionsbolag

Hela det globala reklamkonceptet ”Lightwaves” är framtaget av
den svenska uppstickarbyrån Ahlstrand & Wållgren, som arbetat
med Philips TV sedan starten 2011. Till sin hjälp har man haft produktionsbolaget Sweetgrass, ett prisbelönat amerikanskt bolag
som är specialiserat på produktion av action sport-filmer. I filmen
återfinns några av världens främsta surfare, som Chippa Wilson
och Damien Hobgood.
”Lightwaves” är den första filmen och samarbetet med Sweetgrasss kommer att fortsätta – under 2014 inom action sport, men
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– Genom att ljussätta något så färgneutralt som vatten och något
så coolt som surfing, vill vi visa vilken upplevelse Ambilight kan
tillföra. När vi dessutom gör det i surfvågorna har vi skapat en
spektakulär upplevelse helt i stil med Philips Ambilight TV, säger
Joakim Örnstig, nordisk marknadsdirektör på TP Vision och produktionsansvarig för ”Lightwaves”.
Huvudkanalen för Philips TV:s nya reklamspråk är Youtube och
sociala medier, men filmen kommer även att visas som reklamspot i nedklippt version.
Att ljussätta surfvågor med Ambilightliknande ljus, var en utmaning som krävde ny teknik. Förutom extremt stryktålig kamerautrustning, specialtillverkades surfbrädor med inbyggt LED-ljus.
Inspelningen tog tre veckor och skedde huvudsakligen på Maldiverna på grund av de bra förhållandena för surf som råder och för
det klara vattnet.
Trots all modern teknik så skapades de spektakulära ljusväxlingarna i surfvågorna, för att uppnå en starkare effekt, inte i efterproduktionen. Enligt filmteamet från Sweetgrass var inspelningen
och ljussättningen av vågorna utanför Maldiverna något av en
utmaning. Elektricitet tillsammans med vatten och åska komplicerade arbetet, men teamet red ut stormen såväl bildligt som
bokstavligt. n

KOMMU NIK ATIO N

Ny logga skall
sätta kunden i fokus
Elgigantens logotyp skall gå i pension. I slutet
av april påbörjades arbetet med att byta ut
skyltarna på alla varuhus med start i Stockholmsområdet, och 3 juni lanserades Elgigantens nya logotyp i alla varuhus och i all kommunikation.

A

nledningen till förnyelsen är en omodern logga,
stordriftsfördelar och en vision som fokuserar helt
och hållet på kunden, anger företaget, som berättar att i sommar försvinner den gamla Elgiganten‐loggan för gott.
Elgigantens logotyp har hängt med sedan företaget etablerade sig
på den svenska marknaden 1994.
– Både vi själva, branschen och våra kunder har utvecklats
sedan dess. Vi har haft en enorm tillväxt och en fantastisk resa
under våra 20 år på marknaden. Lågt pris och brett sortiment har
drivit vårt fokus vilket gett oss en stark position på marknaden
fram till idag. Men med tiden har vi också utvecklat vår syn på
kunden, vi har en ny vision som enbart handlar om kunden och
drivs av ett mycket starkt kundfokus i vårt operativa arbete. Den
nya loggan känns modernare och är mer flexibel att arbeta med,
men framför allt ger den en mycket bättre bild av vår vision och
vårt dagliga arbete. Den ska stötta oss de kommande 20 åren där
vår ambition är att kundfokuset är det som utmärker oss på den
svenska hemelektronikmarknaden, säger Niclas Eriksson, VD på
Elgiganten.

Till följd av logobytet kommer alla varuhus att få nya skyltar och
allt från arbetskläder till flaggor kommer att bytas ut. Det är en
förändring som sker successivt fram till sommaren då den gamla
logotypen försvinner för gott. Det är en viktig investering som
skall löna sig både för Elgiganten och kunderna.
– Med en koncerngemensam symbol i hela Norden kan våra
kunder känna sig mer trygga med att handla av oss över gränserna. Vi kommer också att sänka produktionskostnaderna för
butiksmaterial, skyltar och arbetskläder och annat, och kan satsa
ännu mer pengar på att göra kunderna nöjda, säger Niclas Eriksson.

Dixons & Carphone

Elgiganten kommenterar fusionen mellan Dixons och Carphone:
Dixons Retail, ägare till Elgiganten, annonserade den 15 maj att
man avtalat om att ingå i en fusion med Carphone Warehouse.
– En sammanslagning av Carphone Warehouse och Dixons skulle innebära en stor uppsida för oss. Phonehouse har 110 butiker i
Sverige som ligger bra belägna i köpcentrum och på huvudgator.
Telekom är en viktig kategori där vi ständigt söker nya möjligheter
som kan generera växt och en fusion skulle ge otroliga möjligheter, men det är viktigt att komma ihåg att det är mycket formalia
som ska komma på plats, säger Niclas Eriksson.
Elgigantanten meddelar att man fokuserarar tillsvidare på den
dagliga verksamheten och sina kunder. n

Gemensam profil

Elgiganten får nu en gemensam profil med sina nordiska systerbolag. Namnen på hemelektronikkedjorna i Elkjøp‐koncernen
kommer att skilja sig åt även i fortsättningen, men färgerna och
symbolen blir gemensam för hela Norden.
– Den nya loggan är inspirerad av ”större än”‐symbolen från
matematiken. För oss betyder det i huvudsak att vi ska göra mer
än kunderna önskar och förväntar sig av oss. Vi strävar hela tiden
efter att vara billigast, ha det bästa urvalet, de finaste varuhusen,
de bästa tjänsterna, erbjuda den bästa handeln och den bästa
serivcen, säger Niclas Eriksson.

Niclas Eriksson, VD Elgiganten. (foto: Petter Magnusson)
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TV

Skarpa TV mellan Full HD &
Sharp har lanserat sina nya TV i Quattron Proserien i Sverige – de har paneler med mer än
dubbelt så många subpixlar som på vanliga
Full HD paneler, vilket innebär att de kan visa
Ultra HD (4K).
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

maj lanserades Sharps nya Quattron Pro TV - i storlekarna 60, 70 och 80 tum - och de är unika på så sätt att de är
Full HD TV som kan visa Ultra HD (4K) material.
– Ultra HD-tekniken har dragit ifrån men innehållet har inte
hängt med. Med en Full HD-panel håller vi priset nere och med
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ett smart sätt att hantera subpixlar kan nya Quattron Pro visa
Ultra HD-innehåll. För de som inte är redo att investera i Ultra
HD, men ändå vill hänga med i utvecklingen, är det här den bästa
av två världar, säger Per-Martin Öhman, produktchef vid Sharp
Electronics (Nordic) AB.

Pixlar & subpixlar

En vanlig Full HD panel har ungefär två miljoner pixlar (1920 x
1080 pixlar blir noga räknat 2 073 600 pixlar) och varje pixel är
uppdelad i tre subpixlar (RGB – alltså en röd, en grön och en blå)
och följaktligen har panelen sex miljoner subpixlar. Sharps Full
HD Quattron paneler har en extra gul subpixel (RGBY) för varje
pixel, vilket innebär att de har åtta miljoner subpixlar. I Sharps nya
Full HD Quattron Pro paneler har man enkelt uttryckt delat varje

TV

att man komprimerar, eller filtrerar, den informationen för att
minska kravet på bandbredd – alltså datamängden per tidsenhet.
Ultra HD signalen kan kodas/komprimeras på ett antal olika vis,
och för vetenskaplig och specialanvändning kan man använda
4:4:4 vilket innebär full information för såväl ljus som färg. För
professionellt bruk och produktion live används ofta 4:2:2 vilket
innebär full information för ljus och hälften av informationen för
färg – det betyder att det krävs ungefär två tredjedelar så mycket
bandbredd som för 4:4:4.
För konsumentbruk är det vanligaste 4:2:0 (som till exempel
används på DVD och Blu-ray) vilket innebär full information för
ljus och en fjärdedel för färg – och bandbredden kan halveras
jämfört med 4:4:4.
Quattron Pro TV kan ta emot Ultra HD (4K) signal och, enligt
Sharp, återge den lika bra som en Ultra HD TV. Även om innehållet har lägre upplösning omvandlar uppskalningstekniken i
Quattron Pro alltid bilden till 4K, oavsett om signalen kommer
från TV-utsändning, Blu-ray, DVD eller TV- och datorspel.

THX-certifiering

D & Ultra HD
pixel i två delar, en övre och en undre, som man kan styra separat
– den vertikala upplösningen är alltså dubblerad, från 1080 till
2160, och panelen har 16 miljoner subpixlar.
En Ultra HD (4K) panel har ungefär åtta miljoner pixlar (3840 x
2160 pixlar) som är uppbyggda av 24 miljoner subpixlar.
Per-Martin Öhman berättar att det intressanta är att en Ultra
HD signal har 12 miljoner subpixlar med data, vilket innebär att
en Quattron Pro skärm kan återge bilden med samma kvalitet
som en Ultra HD skärm. Anledningen till detta är att Ultra HD
signalen använder filtrerad färginformation för att minska bandbredden.
Det mänskliga ögat är känsligt för ändringar i ljusstyrka (luminans) och där används hela informationen, men det är betydligt
mindre känsligt för färgförändringar (chrominans) vilket innebär

De nya Quattron Pro modellerna LC-60UQ10EN, LC-70UQ10EN
och LC-80UQ10EN har testats och godkänts av THX Ltd. och är
därmed THX Display-certifierade, vilket skall säkerställa att de
uppfyller de högsta kvalitets- och prestandastandarderna. Sharps
Quattron Pro erhöll dessutom 2014 års HDGuru-utmärkelse för
bästa HDTV vid CES i Las Vegas i januari.
Med hjälp av appen Aquos Remote Lite kan man styra TV:n
med gester via en smarttelefon eller surfplatta genom att bara
vifta med handen. TV:n har även Bluetooth, och kan fungera som
stereohögtalare för en smartphone eller surfplatta, och med
Miracast speglar man skärmen från en Android-smartphone eller
surfplatta till den stora TV-skärmen.
Sharp meddelar att Sharps smart-TV-portal Aquos Net+ från
och med nu kommer erbjuda ett ständigt växande utbud av
video-on-demand-tjänster och kostnadsfria globala TV-kanaler
via Internet – man kommer till exempel åt Netflix via en knapp på
fjärrkontrollen.
UQ10-serien har en tunn aluminiumram som skall passa in i vilken modern bostadsmiljö som helst. Sharps nya Quattron Pro TV
har alla energiklass A+ och energiförbrukningen för 60-tummaren
är 109 watt, medan 70-tummaren drar 142 watt och 80-tummaren 174 watt.
För att kunna välja den perfekta TV:n större än 50 tum har
Sharp tidigare lanserat appen Sharp AR TV för både iOS och Android. Nu ingår även Quattron Pro-serien i appen. n

Per-Martin Öhman demonstrerar nya Quattron Pro på företagets kontor.
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SanDisk Connect Wireless Flash Drive.

SanDisk Connect Wireless Media Drive.

Trådlösa minnen
SanDisk har lanserat en ny produktkategori,
bestående av trådlösa lagringsprodukter, kal�lad Connect.
TEXT: OLA LARSSON

M

ed Connect Wireless Media Drive och Connect
Wireless Flash Drive erbjuder SanDisk användare en lösning för delning och lagring av digitala
filer som exempelvis foto och film med hjälp av trådlös teknik.
Produkterna i den nya serien SanDisk Connect är tänkta att
minska begränsningarna av lagringsutrymmet som konsumenter
upplever med sina mobila enheter. Flera användare kan - samtidigt - utan tillgång till internetuppkoppling trådlöst streama från
och kopiera från samt skriva till Connect-produkterna.
Data från minneshanteringsappen SanDisk Memory Zone för
Android, som nyligen passerade 1,5 miljoner nedladdningar,
indikerar att 44 procent av användarna har mindre än hälften
ledigt internt lagringsutrymme på sina mobila enheter, och nästan en fjärdedel av användarna har fyllt upp mer än 80 procent.
Uppgifterna visar också att när man använt upp 80 till 90 procent
av minnet, tar användarna proaktivt bort innehåll för att frigöra
lagringsutrymme.
– Vi adresserar det vanligt förekommande problemet att konsumenternas minnesutrymme tar slut på deras mobila enheter och
utökar vår produktserie Connect med ett 64GB trådlöst flashminne för ännu bättre tillgång till filmer, foton, musik och andra
dokument oavsett var man befinner sig, säger Dinesh Bahal, vice
VD för produktmarknadsföring på SanDisk.

Lagringsduo utan sladdar

SanDisk Connect Wireless Flash Drive är en produkt som ser ut
som ett USB-minne, men under skalet finns trådlös teknik som
innebär att man kan streama från eller kopiera till och från enheten via en smartphone, surfplatta eller dator oavsett operativsystem. SanDisk Connect Wireless Flash Drive finns med kapaciteten
16, 32 och 64GB och den trådlösa uppkopplingen sker via Wi-Fi i
kombination med webläsare eller en gratis app. SanDisk Connect
Wireless Flash Drive anges ha fyra timmars drifttid med det inbyggda, uppladdningsbara batteriet – och kan streama tre filmer
samtidigt.
SanDisk Connect Wireless Media Drive är en något större
produkt (som finns med 32 och 64GB minne och som kan utökas
med ett SD-kort) som fungerar på liknande sätt men som har en
batteritid på upp till åtta timmar samt kan streama fem HD-filmer
(SanDisk anger att produkten klarar upplösningen 1280 x 720
pixlar) samtidigt.

Enkel överföring

SanDisk har också lanserat Ultra Dual USB Drive för enkel överföring och säkerhetskopiering mellan mobila enheter och datorer.
Ultra Dual USB Drive är ett litet USB-minne (16, 32 eller 64GB)
med både en mikro-USB och en USB 2.0-anslutning, som är
utformat för användare av Android-telefoner och surfplattor, som
är ute efter ett enkelt sätt att överföra innehåll såsom bilder och
filmer från sina mobila enheter.
– SanDisk Ultra Dual USB Drive gör det enkelt och bekvämt att
rensa bort och säkerhetskopiera filer från smarta telefoner och
surfplattor. Den här nya enheten integreras med SanDisk Memory
Zone-appen för att det skall gå enklare än någonsin tidigare att
frigöra utrymme från mobila enheter, vilket förbättrar användarupplevelsen, säger Dinesh Bahal.

Snabb överföring

En annan nyhet från SanDisk är USB-minnet SanDisk Extreme
PRO USB 3.0, som anges vara ett av de snabbaste på marknaden
med upp till 60 gånger högre hastighet än USB 2.0-standarden
(skrivhastighet på upp till 240MB/s och läshastighet på upp till
260MB/s) och det finns med 128GB kapacitet. n

SanDisk Extreme PRO USB 3.0.

SanDisk Ultra Dual USB Drive.
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kreatörer”. Någon vill rita en partyhatt
på sin Facebook-bild, någon annan vill
markera den senaste volten i skidbacken
och en vill byta bakgrund på en bild. I alla
liknande fall är en penn-platta inkopplad i
datorn ovärderlig, om än bara 10 minuter
iveckan, säger Bengt Anderson.

W
S

Will

Bengt Anderson, Wacom, visade upp företagets senaste produkter i Ratekos kontor på Kungsholmen i mars.

Wacom växer

Wacom har breddat sitt sortiment de senaste åren, och har nu
fler produkter ute i butikerna.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

W

acom har större synlighet än tidigare, och
finns hos ganska många
retail-butiker, men företaget siktar på att
öka sin synlighet samt bredda sin försäljning ytterligare – bland annat genom ökad
exponering i kontorsfackhandeln.
Bengt Anderson tog för drygt ett år
sedan (april 2013) över ansvaret för distributionen från Wacoms kontor i Tyskland,
och blev i samband med det Regional
Manager Nordic & Baltic Countries på
Wacom. Bengt var sedan 2010 Channel Development Manager (för samma
område) på Wacom, och har nu anställt
Fredrik Juthberg som Channel Key Account
Manager Nordic & Baltic countries.

Utbud

Wacoms produkter i fem kategorier:
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* Bamboo Stylus – pennor för olika
surfplattor.
* Bamboo Pad – touchplatta med tillhörande penna.
* Intuos – touchplatta med penna, mer
avancerad än Bamboo Pad. Hette tidigare
Bamboo Pen Tablet men har bytt namn i
och med att Wacom avser att positionera
Bamboo som konsumentprodukter och
Intuos som kreativa produkter som vänder
sig mot mer seriösa användare.
* Intuos Pro – touchplatta med penna,
mer avancerad än Intuos.
* Cintiq – interaktiva pennskärmar,
alltså touchplattor som också är bildskärmar.
Wacom ser med tillförsikt på framtiden,
och siktar på att nå allt fler konsumenter
med sin teknik.
– Vi tror mycket på de vi kallar ”deltids-

I slutet av februari lanserade Wacom
WILL, Wacom Ink Layer Language, som en
ledande universell standard inom digital
bläckteknik. WILL möjliggör att fånga,
forma och dela idéer med andra, oavsett
plats, tid och teknikplattformar – WILL är
ett initiativ för att skapa en digital upplevelse av bläck oavsett mobil enhet eller
ekosystem.
– Det är idéerna som förändrar världen,
inte hårdvaran eller mjukvaran. Människors idéer är det som formar framtiden,
säger Masahiko Yamada, President och
CEO på Wacom.
WILL levereras av Wacom till partners
som ett Software Developer Kit (SDK)
för att integreras i deras hårdvara eller
mjukvara, ekosystem eller infrastruktur –
och gör det möjligt för alla att tala samma
universella bläckspråk.

100 miljoner

Den 25 april meddelade Wacom att deras
pennkomponentproduktion är nu uppe i
100 miljoner enheter, vilket visar potentialen i den digitala pennan som främsta
verktyg i en ålder av ”digitala kontorsredskap”. Av de 100 miljoner enheterna har
90 miljoner tillverkats under de senaste
tre åren, vilket visar på den allt större
efterfrågan på digitala pennor som inmatningsverktyg för mobila enheter med hög
precision.
Wacoms komponentverksamhet tog fart
1991 på OEM-basis då man levererade
viktiga komponenter till ledande utländska
och inhemska PC-tillverkare. I och med
att Samsung började använda ”feel” i sin
smartphone ”Galaxy Note” under 2011
accelererade tillväxten.
Utöver den nuvarande EMR (ElectroMagnetic Resonance)-tekniken kommer
Wacom att addera två nya penntekniker,
”Active ES” och ”Passive ES”, för att skapa
ytterligare tillväxt. Med denna multiteknikstrategi som täcker alla användares behov,
kommer Wacom driva utvecklingen av
digitala pennor som ett centralt gränssnittsverktyg till mobila produkter och visa
sitt långsiktiga engagemang för partners
över hela världen, anger företaget. n
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Pansonic är stolt sponsor av M32 Cup, seglingsvärldens Formel 1. Under
sommaren finns vi på fem platser i Norden där du som återförsäljare
har möjlighet att synas och även delta i tävlingarna. För ytterligare
information, gå in på panasonic.se/a500.

UTFORSKA LIVET UR ETT NYTT PERSPEKTIV. A500 4K.
Panasonic A500 förändrar sättet att se på actionkameror. Den filmar i 4K 25p med detaljer och perspektiv du inte
kunnat se tidigare. Kameran är vattentät och du kan se vad du filmar direkt på LCD-displayen. Den superkompakta
optiken filmar med effektiv bildstabilisering, även vid dåligt ljus. Resultatet delar du enkelt tack vare WiFi-stödet.
Pansonic A500 är officiell actionkamera för Rahm Racing Team som seglar M32 Cup.
www.panasonic.se/a500

PR OD UK T N YH ETER
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LITEN TV MED STORT LJUD

Cervo, som distribuerar Dual TV, berättar att Duals 19-tums TV i
Soundblaster serien levererar ett ljud ur de integrerade högtalarna
som tidigare bara kunde fås med ett separat ljudsystem. Modellen är
designad i Finland och finns i färgerna vit, svart och röd.
Målgruppen för denna Dual TV är främst de som vill ha en kvalitets-TV med hög designgrad till köket eller sovrummet och som vill ha
ett stort ljud utan extra högtalare och sladdar, anger företaget.
TV:n passar även bra till båten, husvagnen och stugan eftersom
den har 12-voltsdrift (kabel för 12-voltsdrift ingår ej, utan kan köpas
som tillbehör). Förutom inbyggd DVD-spelare så är TV-mottagaren
utrustad med DVB-T2 för att klara Boxers hela utbud, berättar Cervo.
Namnen på de nya TV-apparaterna är Dual 19SB10 (svart), 19SB11
(vit) och 19SB12 (röd), och de har 1366 x 768 pixlars upplösning, en
vikt på 4 kg och angiven uteffekt på 4 x 6 watt.
Dual har också lanserat en ny 24-tummare kallad N24500, med heltäckande frontglas och touchknappar, som finns i svart och vitt.
Dual N24500 är utrustad med en 200Hz panel och har Full-HD
upplösning (1920 x 1080 pixlar). Även denna TV från Dual har DVDspelare, DVB-T2 och 12-voltsdrift. n
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Jawbone har lanserat UP24, som är den senaste produkten i UPsystemet - med smarta armband, appar och en datatjänst - som skall
hjälpa användaren att förstå hur den sover, rör sig och äter så att det
går lättare att fatta beslut om att leva ett bättre och hälsosammare
liv.
Det nya UP24-armbandet ansluts trådlöst till en iOS- eller Androidenhet via Bluetooth (till skillnad mot Jawbones första smarta armband UP, där man synkar genom att ansluta armbandet till mobilen)
och ger då kontinuerlig feedback och meddelanden i realtid.
UP-appen använder personliga data om användaren, både för
att ge insikt om vad den gör och för att uppmärksamma uppnådda
mål. Samtidigt utmanar den att prestera mer varje dag och ger även
personliga rapporter om hur användarens sömn och aktiviteter
samverkar. Dessutom kan den nya, fristående iOS-appen UP Coffee
kartlägga koffeinintaget över tiden, för att visa hur koffeinet påverkar
nattsömnen.
– UP-webbforumet har redan registrerat mer än 500 miljarder steg
och 50 miljoner sömnnätter. Det är en otrolig mängd data. Men även
om data är bra, är förståelse bättre. UP24 är den första produkten
för livsstilskartläggning som verkligen kan hjälpa människor att få en
överblick av sina data, förstå mönstren över tiden och göra smartare
val. UP ger användarna information vid rätt tidpunkt för att hjälpa
till att omvandla deras avsikter till handling – en mjuk knuff som
föreslår att man till exempel går och lägger sig tidigare för att uppnå
sitt sömnmål eller en varning att man nästan uppnått sitt stegmål för
dagen. UP-appen för iOS och Android uppmuntrar och motiverar att
ta små steg som kan förvandlas till långsiktiga framsteg – helt utifrån
användarnas egna, unika data från UP- eller UP24-armbandet, säger
Travis Bogard, produkt- och strategiansvarig på Jawbone.
UP24 finns i storlekarna Small, Medium och Large samt i färgerna
Onyx, Persimmon, Pink Coral och Lemon Lime. n

DISKRETA FOTOVÄSKOR

Efterfrågan på fotoväskor som är diskreta och inte ”lyser” fotoväska
har ökat markant på senare år och är en stor anledning till att Lowepros Passport-väskor blivit en succé, berättar företaget. Nu utökas serien med två nya modeller, Passport Backpack & Passport Messenger.
– Passport-väskorna ger användarna möjlighet att både bära sin fotoutrustning, en laptop och personliga saker i en diskret snygg väska.
Modellerna har en fotoinsats i vilken fotoutrustningen är väl skyddad.
Insatsen kan enkelt lyftas ur om väskan behövs till något annat, säger
Hans Venshøj Poulsen, Nordic Product Manager hos Focus Nordic AB.
Passport Backpack har yttermåtten 28 x 18,5 x 39,5 cm och väger
0,6 kg (kameradelens innermått är 26 x 12,5 x 17,5 cm) medan
Passport Messenger har yttermåtten 38,5 x 16,5 x 28,8 cm och väger
0,5 kg (kameradelens innermått är 37,5 x 15 x 27cm). n

P ROD U KTNYHE TER
NY KAMERASMARTPHONE

Samsung har lanserat en kameraspecialiserad smartphone kallad
Samsung Galaxy K zoom.
– Med Galaxy K zoom visar vi ännu en gång vårt engagemang för
att skapa produkter som passar alla typer av användare. Den nya
telefonen riktar sig mot fotointresserade konsumenter som inte vill
tumma på fotokvalité och samtidigt vill få en fullfjädrad smartphoneupplevelse, säger Andreas Bergqvist, produktchef för mobiltelefoner
på Samsung i Norden.
Kameran har en hopfällbar lins som kan zooma upp till 10 gånger,
men trots det håller den en väldigt slimmad design. Kameran en 20
megapixel BSI CMOS sensor, som anges fungera utmärkt vid fotografering i mörka situationer och har optisk bildstabilisering som hjälper
till att stabilisera och kompensera för handrörelser så att bilderna
skall bli skarpa. Kameran spelar in video i Full HD och är försedd med
en Xenonblixt.
Galaxy K zoom har utöver kameran alla de funktioner man kan
förvänta sig från den senaste generationen av Galaxy-telefoner, så
som ”ultraenergisparläge” som på ett smart sätt sparar på batteriet,
S Health som hjälper användaren hålla koll på sin träning och appen
”Pro Studio” för redigering av foto och video, anger Samsung.
Samsung Galaxy K zoom är utrustad med Hexa core: 1.3GHz
Quad-Core + 1.7GHz Dual-Core Processor och 4,8 tums HD Super
AMOLED-skärm (1280 x 720 pixlar) och operativsystemet är Android
4.4 (Kitkat). Måtten är 138 x 71 x 16,6 mm och vikten 200g. n

VÄSKOR FÖR GLOBETROTTERS

Samsonite har uppdaterat sin businesserie Pro-DLX, och företaget
anger att med över hundra års erfarenhet på väskor, är kollektionen
stark nog för att klara den moderna globetrotterns hektiska schema,
smart nog för att organisera ägodelarna, och snygg nog för att se
affärsmässig och professionell ut. Väskorna i nya Pro-DLX4-seiren är
lättare och försedda med fler funktioner än dess föregångare.
Samsonite anger att man behållit kollektionens grund-DNA, och
tillfört några genomtänkta detaljer. Kollektionen skall tillgodose
kraven från vana resenärer och affärsmän, vilket gör Pro-DLX4 kollektionen idealisk att ha med sig vare sig man skall på affärsmöte
i London, ha pitchmöte i New York eller skall på konferens i Paris,
anger företaget.
Kollektionen anges vara designad för att underlätta arbetsdagen,
den har förbättrad säkerhet, smartare organisering, lättare vikt, ergonomiska handtag och/eller axelremmar, förstärkta handtag med nappaläder och integrerade TSA-lås på modellerna Upright och Spinner.
Pro-DLX4 business kollektionen inkluderar bland annat kabinväska,
ryggsäck och handväska. n

BEATS LANSERAR SOLO2

Under 2013 såldes nästan fyra Solo lurar per minut världen över och
nu tar Beats hörluren till nästa nivå med Solo2 – som anges vara mer
dynamisk, ha ett bredare ljudregister och en klarhet som tar lyssnaren närmare det artisten vill att man skall höra.
Oavsett vilken typ av musik man gillar kommer man att få känslan
av att här levereras det på alla fronter, anger den nordiska distributören Tura Scandinavia AB.
Solo2 har samma strömlinjeformade estetik som Beats Studio, med
kurvade kåpor och utan synbara skruvar. Ett flexibelt huvudband och
vinklade kåpor skall ge en bekväm och komfortabel känsla. Kåporna
är ergonomiskt vinklade för naturlig passform och för optimal komfort och ljudåtergivning rakt in i örat, anger företaget, och berättar att
kåporna är av premiummaterial som avleder värme och minimerar
ljudläckage.
Solo2 lanseras i färgerna svart, vit, röd, blå, grå och rosa. Beats
samarbetar med projekt (RED) vilket innebär att en del av försäljningen av röda Solo2 stöder bekämpningen mot aids. Solo2 finns
tillgängliga i butik från och med den 2 juni. n
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PR OD UK T N YH ETER
MINSTA KOMPAKTA SYSTEMKAMERAN

RAZER SMARTBAND

Razer har lanserat Nabu, som en revolutionerande enhet som bärs
runt handleden och kan ta emot meddelanden direkt från smarta
telefoner och registrera utvald personlig information.
Ännu mer imponerande är att Razer Nabu är en öppen plattform
som kan användas tillsammans med applikationer från tredje part
för att skapa spännande upplevelser åt bäraren med hjälp av frivilligt
angivna personliga, fysiska och geografiska data, anger företaget.
Razer berättar att Nabu innehåller tre kärnfunktioner:
1. Meddelanden på handleden
Razer Nabu har två OLED-meddelandeskärmar – en offentlig
ikonskärm och en privat meddelandeskärm. Den offentliga ikonskärmen som finns längst upp på handleden informerar användaren om
inkommande samtal, textmeddelanden, e-postmeddelanden och
applikationsuppdateringar via meddelandeikoner. Den privata meddelandeskärmen som finns på insidan av handleden ger information
om texter, e-postmeddelanden, biodata och andra uppdateringar.
2. Sensorer som registrerar data för självanalyser
Razer Nabu har sensorer för dataregistrering, inklusive platsinformation, återkoppling för biodata (stegräknare, avstånd, antal
trappsteg med mera), sömndata, band till band-kommunikation och
annat. Informationen samlas in frivilligt och skall göra att användaren
kan få bättre förståelse för och anpassa sina dagliga aktiviteter. En
medföljande applikation kan användas för att anpassa vilka data som
ska samlas in och ange behörigheter för vilka data som ska delas.
3. Den första verkligt sociala accessoaren
Razer Nabus band till band-kommunikation anges möjliggöra sociala upptäckter. Man kan hitta vänner i närheten, upptäcka gemensamma bekanta och mycket annat baserat på användarinställningarna.
– Smarta klockor är i sin nuvarande form för otympliga och motionsenheter är lätta att glömma när det inledande intresset försvunnit, men det problemet har vi löst nu. Razer Nabu är en revolutionerande ny plattform som överbryggar luckan mellan så kallade smarta
klockor och träningsarmband. Den ger dig bara den information du
behöver, samlar in de data du vill ha och fördjupar dina sociala kontakter. Det mest spännande är att utvecklarna kan använda vår öppna
plattform tillsammans med data som har samlats in med Nabu och
skapa otroliga upplevelser åt människor via mobila appar och skrivbordsappar – både sociala och andra typer av appar, säger Min-Liang
Tan, Razers medgrundare, VD och kreativa chef. n
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Samsung har lanserat NX mini Smart-kamera, företagets minsta och
lättaste kamera med utbytbara objektiv, som med måtten 110 x 62
x 23 mm anges vara den minsta kameran med utbytbar optik på
marknaden.
– Samsung NX mini har både stil och substans, vilket gör den till en
perfekt kamera för alla som letar efter att porträttera sitt liv i bilder
med hög bildkvalitet. Kamerans lätta vikt och form gör den perfekt
att ta med i fickan, säger Anders Tegnér, produktchef för kameror på
Samsung i Norden.
Samsung NX mini har 20 megapixelsensor i storleken 1″ (13,2 x 8,8
mm, samma storlek som i till exempel Nikon 1 samt Sony Cybershot
RX100 I/II/III) vilket innebär en brännviddsförlängning på 2,7x. NX
mini har en ny objektivfattning som kallas NX-M och Samsung har
lanserat två objektiv med denna fattning – den endast 13mm tunna
“pannkaksgluggen” 9mm F3.5 (motsvarande 24mm) och den 30mm
tunna kompaktzoomen 9-27mm F3.5-5.6 (motsvarande 24-72mm).
I sommar kommer Samsung lansera ett tredje objektiv, 17mm F1.8
OIS (motsvarande 46mm) som alltså är ett ljusstarkt objektiv med
inbyggd bildstabilisering, samt en adapter som innebär att man kan
använda Samsungs MX-objektiv (15 stycken i dagsläget) till kameran.
Kameran (som kan spela in video i Full HD och väger 196g inklusive
batteri samt Micro SD-kort) har ett solitt metallhölje med läderdetaljer, och finns i fem färger – vit, rosa, mintgrön, brun och svart.
Med en Flip up and Touch Display som går att vända 180 grader
kan man ta bilder av sig själv, eller posera framför kameran och ta en
“selfie” bara genom att vinka till NX mini – utlösaren är rörelsestyrd.
NX mini har, som alla Samsungs Smart-kameror 2014, WiFi- och
NFC-teknik som låter användaren dela bilder på ett enkelt sätt. Med
Tag & Go kopplar man ihop NX mini med andra NFC-enheter, som
telefoner och surfplattor, enbart genom att låta enheterna nudda
varandra. Då kan man välja och dela flertalet bilder via Mobile Link,
skicka bilder till upp till fyra enheter med Group Share eller kontrollera NX mini via sin smartphone. n

J
A
USB-MINNE MED IPHONE-KONTAKT

Sanho Corporation, som tillverkar Hyper mobiltillbehör, meddelar
att man i augusti kommer börja sälja världens första USB-minne med
inbyggd Lightning-kontakt för iPhone/iPod/iPad – iStick.
Sanho Corporation berättar att man den 12 maj lanserade en
framgångsrik “Kickstarter-kampanj” för iStick, där målet att samla in
100000 dollar nåddes inom tre timmar, och där man på fem dagar
samlade in en halv miljon dollar.
Produkten iStick kan användas (i kombination med en gratisapp)
för att överföra filer mellan iPhone/iPod/iPad och Mac/PC utan att
behöva nyttja Wi-Fi eller internetuppkoppling, och produkten kommer lanseras med 8, 16, 32, 64 och 128GB minne. Överföringshastigheten via USB anges vara 12MB/s läsning och 7,5MB/s skrivning,
medan hastigheten via Lightning-kontakten anges vara 2,5MB/s
läsning och 1,9MB/s skrivning. iStick är 52x29x9mm och väger 10g. n
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P ROD U KTNYHE TER
FOTBOLL MED SENSORER

JACK AND I
ARE HISTORY

With no wires or jacks to get in the way,
you can be free to enjoy incredible sound
wherever you go with Jabra Rox™ Wireless.
JABRA.SE/ROXWIRELESS

ett exempel på de banbrytande innovationer vi har glädjen att presentera i vår strävan efter att hjälpa idrottsutövare att bli ännu bättre,
oavsett nivå. Adidas miCoach Smart Ball är det utlimata verktyget
för egenträning och den omfattande datan hjälper dig att förbättra
alla aspekter, oavsett om du vill slå spektakulära frisparkar, få större
precision, mer kraft eller bättre kontroll. Allt vi gör på Adidas handlar
om att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att idrottsutövarna ska kunna prestera på så hög nivå som möjligt, Adidas Smart
Ball är ytterligare ett exempel på detta och låter spelarna träna på
och förfina sin teknik på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, säger
Christian DiBenedetto, Adidas Senior Innovation Director. n

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

I samband med att VM-febern trappas upp lanserar Adidas en högteknologisk nyhet – miCoach Smart Ball, bollen som genom avancerad teknologi hjälper till att förbättra tillslaget.
Adidas Smart Ball är en Bluetooth- och appbaserad teknologi som
med integrerade sensorer i bollen hjälper användaren vid träning av
tillslag på liggande boll, så som vid straffslagning, frisparkar, hörnor,
crossbollar och insparkar. Smart Ball förmedlar information om hur
hårt tillslaget var, illustrerar bollbanan, visar skruven på bollen samt
träffytan via Adidas miCoach Smart Ball appen som finns tillgänglig för iPhone och iPod touch. Den insamlade datan hjälper sedan
användaren att träna på att förbättra sitt tillslag för att kunna öka
skruven på bollen, få den att “vobbla” eller generera mera kraft och
ett hårdare skott.
Appen erbjuder färdiga träningsprogram med instruktioner för mer
och mer avancerade tekniker, och det finns även en sektion där man
kan utmana sig själv med att försöka träffa bollen med en viss hårdhet och skruv eller med att försöka återskapa proffsens frisparkar.
Dessutom finns möjligheten att spara alla resultat för jämförelser och
se hur man förbättrar sig, samt möjligheten att försöka slå sina egna
rekord. Smart Ball laddas trådlöst och levereras med en dockningsstation där detta sker.
– Vi är stolta över att kunna presentera miCoach Smart Ball till
fotbollspelare världen över. Vi har sett ett väldigt stort intresse ända
från att konceptet först lanserades, och responsen vi fått från tester
med både proffs och amatörer har varit överväldigade positiv. De
tydliga instruktionerna och det engagerande formatet är ytterligare

PR OD UK T N YH ETER
GPS-SPORTKLOCKA MED PULSMÄTARE

KVALITET I FICKFORMAT

Sony har presenterat kompaktkameran Cyber-shot RX100III – den
tredje modellen i serien – som bland annat försetts med infällbar,
elektronisk OLED-sökare samt mer vidvinkel än tidigare modeller.
Nya RX100III är i mycket lik sina föregångare (det rör sig om en
kompakt kamera med 1-tums bildsensor – 13,2 x 8,8 mm – med 20
miljoner pixlar) men den skiljer sig på ett antal punkter. De mest
intressanta nyheterna är att den nya kameran försetts med en elektronisk sökare (som kan fällas in i kamerahuset) och att objektivet
har mer vidvinkel än tidigare (motsvarande 24-70mm istället för 28100mm) samt är ljusstarkare i teleläget.
RX100III har en ny processor, som skall ge bättre videokvalitet
samt mer avancerad bildbehandling av stillbilder. Kameran har också
inbyggt gråfilter och kan ge okomprimerad HDMI-utsignal. 3-tumsdisplayen kan nu vinklas 180 grader, vilket underlättar vid självporträtt
etcetera.
Cyber-shot RX100III är tillverkad i aluminium och den nya – tredje
generationens – Bionz-processorn anges vara tre gånger snabbare än
föregångaren, vilket bland annat skall förbättra kvaliteten på stillbilder samt möjliggör Full HD videoinspelning i XAVC S-formatet, som
baseras på den professionella XAVC-standarden, i upp till 50Mbps.
Kameran har också femaxlig bildstabilisering och en ny 4K-stillbildsutgång gör det möjligt att visa foton på Ultra HD/4K TV-apparater.
RX100III är den första kameran i serien som försetts med PlayMemories Camera Apps, med ett växande utbud av gratis- och betalappar som i kombiantion med Wi-Fi & NFC ska stärka fotoupplevelsen.
•
RX100 – Mått: 102 x 58 x 36 mm, vikt 213g. Objektiv med 3,6x
zoom motsvarande 28-100mm F1.8-4.9
RX100 II – Mått: 102 x 58 x 38 mm, vikt 281g. Objektiv med
•
3,6x zoom motsvarande 28-100mm F1.8-4.9 – blixtsko, Wi-Fi,
vikbar display, sensor med lägre brus vid höga ISO.
•
RX100 III – Mått: 102 x 58 x 41 mm, vikt 290g. Objektiv med
2,9x zoom motsvarande 24-70mm F1.8-2.8 – ej blixtsko, elektronisk sökare, mindre zoomomfång men mer vidvinkel och
högre ljusstyrka i teleläge, inbyggt gråfilter, okomprimerad
HDMI-ut, ny processor som skall ge bättre videokvalitet samt
mer avancerad bildbehandling av stillbilder. n
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TomTom har presenterat sin nya GPS-sportklocka Runner Cardio, med
inbyggd pulsmätare i armbandet, så inget separat pulsband behövs.
Runner Cardio gör det enkelt att träna inom rätt pulszon. Klockan
har fem intensitetszoner så att löparen kan välja rätt zon för sitt träningsmål. Under träningspasset meddelar klockan om man behöver
öka farten eller sakta ner. Man kan följa sin puls i realtid och med ett
snabbt ögonkast hålla koll på tid, distans och hastighet samtidigt som
man springer.
– Återigen gör TomTom innovativ teknik tillgänglig för alla. Vi vet
att mätning av pulsen är det mest exakta sättet att förstå hur kroppen svarar på träningen. Med lanseringen av Runner Cardio kan alla
löpare enkelt pulsträna för att förbättra sina träningsprestationer.
Runner Cardio mäter på ett exakt sätt hjärtfrekvensen med en sensor som övervakar förändringar i blodtillförseln genom att lysa genom
huden, säger Oscar Otteborn, nordenchef på TomTom.
Med en tjocklek på 11,5 mm är träningsklockorna anpassade för
alla män och kvinnor oavsett tjocklek på handleden, och med hjälp av
QuickGPSFix hittar klockan snabbt exakt position så att man kan sätta
igång med sin löprunda. Klockan är vattentät ned till 50 meter och
batteritiden anges vara upp till tio timmar i GPS-läge. n

KOMPAKTA STUDIOBLIXTAR

Aifo meddelar att schweiziska Elinchrom lanserat två nya blixtar
som blir toppmodeller i sortimentet av kompakta studioblixtar – ELC
Pro HD 500 och ELC Pro HD 1000 anges ha prestanda som verkligen imponerar och gör skillnad för alla fotografer som arbetar med
studioblixtar.
Uppladdningstid är korta 0.054-0.6 sek för ELC Pro HD 500 (500Ws)
och 0.054-1.2 sek för ELC Pro HD 1000 (1000Ws). Kombinationen extremt snabb uppladdning och kort brinntid gör att fotografen helt kan
anpassa fotograferingstempo till motiv och miljö, berättar Aifo AB.
Kortaste brinntid är 1/5000 sek för ELC Pro HD 500 och 1/5260 sek
för ELC Pro HD 1000. Att notera är att den kortaste brinntiden inte ligger vid blixtens lägsta uteffekt, som är vanligt på många blixtmodeller, utan vid en ljusstyrka som ofta används. Uteffekten kan regleras
över 8 bländarsteg (ELC Pro HD 1000) med 1/10 noggrannhet.
– ELC Pro HD har prestanda som direkt påverkar fotografens vardag
samt funktioner som ger inspiration till nyskapande. Elinchrom har
helt fokuserat på fotografen och har därefter skapat ett kraftfullt, effektivt arbetsverktyg, säger Anders Forsslund VD för Aifo AB.
En intressant funktion är “Sequence Mode”, som gör det möjligt att
koppla samman flera blixtar så att de utlöses efter varandra vid seriebildstagning – så att man kan fotografera på kamerans maxhastighet,
med en blixteffekt på 1000Ws på varje exponering, berättar Aifo. n

P ROD U KTNYHE TER
4K ACTIONKAMERA

Panasonic har lanserat HX-A500, som världens första 4K 25p actionvideokamera, och berättar att kameran är utvecklad för att hjälpa
användarna att fånga de unika ögonblicken i 4K-bildkvalitet, så att
man själv kan fokusera på upplevelsen.
Den lätta och kompakta videokameran kan fästas vid kroppen eller
vid huvudet och 4K 25p-videoinspelning har plötsligt blivit ultraportabel och intuitiv. Kameran erbjuder många funktioner samt ett brett
utbud av valbara tillbehör såsom ett nytt klippfäste för att enkelt
fästa kameran på hjälmen eller väskan. Det går också att kombinera
huvudenheten, kameran och kabeln till en enda enhet för enhandsfattning.
Då videokameran är vattentät ner till tre meter i 30 minuter samt
dammtålig kan man ha händerna fria och ändå filma oavsett om man
kravlar runt på golvet och leker med sina barn eller befinner sig på en
klippvägg på väg mot toppen.
HX-A500 består av en huvudenhet som väger cirka 119g, som via
en kabel är kopplad till en kameraenhet med vikten 31g. En LCDskärm på 1,5 tum är inbyggd i huvudenheten så att man kan se vad
som filmas. Den är också utrustad med NFC (Near Field Communication), vilket innebär att man bara är ett knapptryck från en WiFiuppkoppling, genom en smartphone eller surfplatta. Med Panasonic
Image App kan man fjärrstyra kameran, både när det gäller inspelning och redigering. Man har även möjlighet att dela med sig av sina
skapelser via sociala medier samt livestreama dem genom Ustream.
Nya slow motion-funktioner gör att kameran är idealisk för att
analysera sporttekniker så som en golfsving, i tre olika hastigheter;

200 bilder per sekund (848×480); 100 bilder per sekund (1280×720);
eller 50 bilder per sekund (1920×1080).
– På Panasonic strävar vi alltid efter att flytta fram gränserna för
video. Genom att möjliggöra 4K-videoinspelning, som inte begränsas
av var du befinner dig, tar vi 4K-bildkvaliteten till nya platser. Oavsett
om du använder bildmaterialet för att förbättra din golfsving eller
för att bevara härliga minnen från familjens cykelutflykt gör lättviktsdesignen och videokamerans intuitiva förmåga att du enkelt kan
skapa videomaterial i fantastisk kvalitet, säger Mac Berggren, nordisk
produktchef på Panasonic. n

PR OD UK T N YH ETER
HÖGTALARDUO MED BLUETOOTH

I slutet av juni lanserar Pioneer två nya högtalarsystem med Bluetooth och NFC – XW-BTS7 är en något större modell med iPhonedockning medan XW-BTSP1 är en något mindre modell med batteridrift och upp till tio timmars speltid.
Pioneer XW-BTS7 har träkabinett (brun eller ljus ek) och är försedd
med två 3-tums fullregisterelement samt förstärkare på 2 x 15 watt.
På toppen finns dockningsstation för iPhone/iPod med Lightning-kontakt, som laddar den mobila enheten samtidigt som musik streamas
genom den. På baksidan finns en USB-port och produkten har också
3,5mm AUX-ingång. Det medföljer en fjärrkontroll.
XW-BTSP1 är 200 x 77 x 72 mm stor och försedd med uppladdningsbart batteri som skall ge upp till tio timmars speltid. Under
skalet finns två 1,5-tums fullregisterelement och en passiv slavbas
samt förstärkare på 2 x 4 watt. Produkten har Micro-USB-port samt
3,5mm AUX-ingång och levereras med en AC-adapter. XW-BTS7 finns i
tre färger – svart/silver, vit/silver och vit/grön. n

LADDA UTAN SLADD

Adata har lanserat Elite CE700, som med induktionsteknik gör det
enklare att ladda mobiltelefonen. Med den nya laddaren kan du säga
farväl till klumpiga adaptrar och det eviga virrvarret av trassliga sladdar i hörnen, anger företaget.
Elite CE700 är en laddare och hållare för mobiltelefoner, som
laddar telefonen trådlöst via induktion och eliminerar behovet av
lösa sladdar och adaptrar. Med den nya laddaren från Adata placerar
man sin smartphone på laddaren, som automatiskt överför ström till
enheten.
Adata anger att laddaren är Qi-certifierad, vilket bland annat garanterar den nya teknikens kompatibilitet och säkerhet. Elite CE700 kan
användas med en lång rad mobiltelefoner som är kompatibla med
trådlös laddning, och har bland annat skydd mot både överspänning
och överhettning.
Via en LED-indikator kan användaren hela tiden se statusen för
laddningen, och när Elite CE700 inte används övergår enheten automatiskt till strömsparläge för att inte slösa med strömmen. n
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TIOPUNKTS TOUCHSKÄRM

Touchskärmar har fått en allt större betydelse och med operativsystemet Windows 8 kan användare få en helt ny upplevelse när de spelar
spel, strömmar material och surfar på webben, anger AOC, som
lanserat två nya skärmar inom detta populära segment.
Touchskärmarna i2272Pwhut och i2472Pwhut på 21,5 tum respektive 23,6 tum, är två nya skärmar med Full HD och Windows 8.
Tack vare tiopunkts-IR-touchkontrollen i skärmarna kan man använda
båda händerna när man exempelvis e-postar, spelar piano via en
Windows 8-applikation eller spelar spel, berättar AOC.
Med högkvalitativ IPS-panel och en bred betraktningsvinkel på hela
178 grader passar de nya myTouch-skärmarna till både underhållning
i hemmet och för kontorsarbete, anger företaget. Utöver D-Subanslutning har skärmarna två HDMI-anslutningar och med Mobile
High Definition (MHL)-funktionen kan Android-användare ansluta
sina mobila enheter till skärmen, för att visa innehåll från mobilen på
den stora skärmen.
Högtalare på två watt låter användare njuta av underhållning med
ljud, och genom USB 3.0- och USB 2.0- portar kan kringutrustning och
andra enheter anslutas till skärmen. För att användare ska kunna genomföra konferens- eller videosamtal via Skype och liknande tjänster,
har AOC förbättrat myTouch-skärmarna med en 720p-frontkamera
och inbyggd mikrofon. n

W

P ROD U KTNYHE TER
BÄRBAR DAC

Beyerdynamics senaste DAC med inbyggd hörlursförstärkare, A 200
p, skall lösa problemet med upplevelsen av dåligt ljud i exklusiva
high-end hörlurar när man spelar från smartphones, surfplattor och
bärbara datorer.
En ljudkedja är inte starkare än sin svagaste länk. Detta gäller även
för exklusiva kvalitetshörlurar när de används med smartphones,
surfplattor och bärbara datorer.
Hörlurar av hög kvalitet kan inte utnyttja sin fulla potential med
den typen av mobila enheter. Anledningen är helt enkelt att “digitaltill-analog” omvandlaren (DAC) och den analoga utgångsnivån hos
mobila ljudenheter såsom smartphones och surfplattor, sällan lever
upp till hifi-standarderna, berättar Beyerdynamic, som lanserat A 200
p som lösningen på detta problem.
Tillsammans med specialister från Astell & Kern har Beyerdynamics experter utvecklat en ovanligt kompakt DAC med en inbyggd
hörlursförstärkare, som anges uppfylla alla krav och normer, och ge
ett avsevärt förbättrat ljud i hörlurarna när man är på språng.
Kärnan i Beyerdynamics A 200 p är en Wolfson DAC med upp till
24-bitars ljud-upplösning och en samplingsfrekvens på 96 kHz (HDljud) som används vid behandling av ljud från mobila uppspelningsenheter, till exempel iPhones, iPods och iPads via Lightning-kontakt,
Android smartphones och surfplattor med Android 4.1 eller högre via
micro-USB, samt Mac-och Windows-datorer.
A 200 p anges vara den för närvarande minsta mobila DAC och
förstärkaren som kan arbeta digitalt med mobila enheter. Efter att ha
konverterat digital data till analoga musiksignaler styr en kvalitetsför-

stärkare med analog effekt-utgång ljudet till de anslutna hörlurarna,
och allt detta ger en ljudkvalitet som tidigare var okänd för ljudentusiaster på språng, anger företaget.
A 200 p mäter 55 x 55 x 13 mm och väger 51 gram. Det integrerade
batteriet ger upp till 11 timmars kontinuerlig uppspelning. Med reglagen på A 200 p kan man styra uppspelningen med play/pause, växla
mellan spår och justera volymen. n

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

WWW.SALENORDIC.COM

+46 8 546 755 00
PEOPLE@SALENORDIC.COM

PR OD UK T N YH ETER
JABRA ADDERAR BLUETOOTH

Jabra har adderat Bluetooth till företagets Pro 900-serie. En undersökning av företaget You Gov visar att hela 75 procent av medarbetarna kan ta emot fler samtal när de är uppkopplade med trådlös
teknik.
– Effektivitet och ökad rörlighet är de stora fördelarna med trådlösa headsets. Allt fler medarbetare gör flera saker samtidigt – pratar
i telefon samtidigt som de arbetar med en dator eller rör sig mellan
olika avdelningar på arbetsplatsen. Med ett trådlöst headset utökar
man sin rörlighet och kan koncentrera sig mer på arbetsuppgiften än
på telefonen. Siffran 75 procent mer samtal med trådlösa headsets
talar för sig själv, säger Holger Reisinger, Global Vice President Marketing på Jabra.
– Vi är mycket nöjda med att Jabra Pro 930 och 935 är optimerade
för Lync och ger våra kunder möjligheten att välja trådlösa enheter
som gör att de kan arbeta överallt – både när de rör sig på arbetet
och utanför arbetsplatsen, säger Giovanni Magzec, General Manager
of Lync Product Marketing på Microsoft.
Det finns nu två nya modeller av Jabras Pro 900-serie. Jabra Pro
925 för Bluetooth och skrivbord samt Jabra Pro 935 för Bluetooth och
UC-system. Förutom att vara optimerad för Microsoft Lync erbjuder
Jabra Pro 935 sömlös integration och samtalskontroll tillsammans
med ledande UC-system och PC-telefoner som IBM, Cisco & Avaya. n

MINNE FÖR PERSONLIG SÄKERHET

Kingston har lanserat USB-minnet DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3)
3.0 för personlig säkerhet, som ett minne som kombinerar snabbheten hos USB 3.0 med ett elegant, hållbart metallhölje med inbyggd
nyckelring för att skydda och ge enkel åtkomst till foton, personliga
dokument och andra filer.
Kingstons DataTraveler Locker+ G3 lösenordsskyddar och hårdvarukrypterar data, vilket ger konsumenter det bästa inom personlig
säkerhet med USB 3.0-hastighet, anger företaget. Med en läshastighet på upp till 135MB/s och en skrivhastighet på upp till 40MB/s kan
DTLPG3 skryta med en nästan tre gånger snabbare läshastighet och
dubbelt så snabb skrivhastighet jämfört med den föregående modellen DataTraveler Locker+ G2. Skyddet är inbyggt och kräver ingen
programinstallation, vilket gör enheten säker och enkel att använda.
– Vi är glada över att erbjuda ett USB 3.0-minne för personlig
säkerhet som skyddar konsumenternas data. Det är en fantastisk produkt för alla som vill lagra sina känsliga personliga dokument på ett
säkert, lättanvänt och snyggt USB-minne till ett överkomligt pris, säger Mikael Johansson, Business Development Manager på Kingston.
DataTraveler Locker+ G3 finns i storlekarna 8, 16, 32 och 64GB och
har fem års garanti samt kostnadsfri teknisk support. n
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BELYSNING FÖR FOTBOLLSFANS

Som en extra krydda bland Philips TV-nyheter i år har Philips anpassat
sin patenterade bakgrundsbelysning Ambilight till fotbollsfansen.
Med ett knapptryck börjar favoritlagets färger skimra kring TV:n,
oavsett vinst eller förlust.
Genom att lägga in det egna lagets färger via en app på mobiltelefonen kan alla lag och sporter lysa med sin närvaro. Philips Ambilight
TV App som håller reda på alla världens fotbollslag kommer att fungera med alla Philips Ambilight TV från 2011 och framåt.
– Vi lanserar naturligtvis appen på grund av den kommande fotbollsfesten, men jag tror att det blir en hel del allsvenska färger vi får
se på TV-väggarna, säger Joakim Örnstig, nordisk marknadsdirektör
på TV Vision som tillverkar och säljer Philips TV.
Men fotbollsfärgerna är bara en av cirka 200 produktnyheter,
designförändringar och mjukvaruuppdateringar som skett på 2014
års TV apparater, anger Philips, som berättar att alla undersökningar
entydigt visar att det TV-kunden uppskattar mest är bildupplevelsen,
och i och med introduktionen av 4K Ultra HD har Philips nya TV fått
nya kraftfullare processorer för att kunna processera den ökade
detaljrikedomen.
Förra året lanserades appen Amblight+HUE där Philips Ambilight
TV kan kopplas ihop med Philips nätverksuppkopplade HUE-belysning
vilket skall förstärka tittarupplevelsen när ljus och färger sprids i
rummet via den övriga rumsbelysningen. Från och med i år finns en
kontrollmeny i TV:n som kan styra externa HUE-lampor i hemmet.
Även inom gaming har Ambilight utvecklats, det finns nu ett
”gaming mode”, där bakrundsbelysningen blixtsnabbt anpassar sig till
spelet för att bidra till en större spelupplevelse. n

P ROD U KTNYHE TER
FILMNING MED PROFFSLJUD

Canon har lanserat Legria mini X, som en helt ny, kreativ videokamera
med proffsljud och enastående HD-video.
Med den nya, inbyggda stereomikrofonen anges Legria mini X leverera ett enastående ljud. Den större mikrofonen och den förbättrade
konstruktionen i två skikt med mikrofontyggaller och svamp dämpar
bakgrundsljud och statisk elektricitet – perfekt för inspelning av samtal eller intervjuer på plats, anger Canon, och berättar att videokameran dessutom har ett större dynamiskt omfång och verklighetstroget
återger såväl tystnaden i en konserthall precis före ett uppträdande
som de dånande slaginstrumenten i slutet av konserten.
Med linjär PCM-inspelning levererar Legria mini X dessutom
okomprimerat ljud med hög densitet för att säkerställa att ljudkällorna spelas in i realistisk CD-kvalitet. 3,5mm kontakter för hörlur
och extern mikrofon ger större flexibilitet och möjlighet att intervjua
objekt eller finjustera volymnivåerna i en bullrig miljö. Canons teknik
för motivstyrt ljudval innehåller ett antal förinställda lägen som efter
valet automatiskt optimerar ljudinställningarna efter olika scener, till
exempel musik eller möten.
Legria mini X är kompakt och lätt, vilket innebär att den enkelt kan
tas med överallt. Och den unika kombinationen av ett ljusstarkt (F2.8)
supervidvinkelobjektiv (170°), inbyggt stativ och en vinklingsbar 2,7″
LCD-pekskärm underlättar tagningar från många olika vinklar. Inspelning handsfree innebär att användaren enkelt deltar i sin egen video,
eller får större frihet att regissera och skapa scener.
Canon anger att företagets lovordade bildtekniker producerar
högkvalitativa resultat som klarar de krav både entusiastiska videofilmare och filmmakare ställer. Stöd finns för AVCHD- (1080/50i)
och MP4-inspelning (1080/25p) och bearbetningen sker i Canons
egen bildplattform Digic DV4. En 1/2,3″ CMOS-sensor anges leverera
video och stillbilder i härlig kvalitet med minimalt brus, även i svaga
ljusförhållanden. Ny bildstabilisering i närbildsläge gör att handhållen
tagning skall bli stadig och ge imponerande resultat, oavsett om det
gäller video i Full HD eller 12 megapixels stillbilder med vidvinkel.
Inbyggd Wi-Fi gör det enkelt att granska och dela videor till hur
många enheter som helst, eller att trådlöst överföra dem till sociala
nätverk. Dessutom kan filmmakarna via en smartphone eller surfplatta och Canons app CameraAccess Plus nu också fjärrstyra Legria
mini X och övervaka händelser i hemmet i realtid, genom att ansluta

enheten till ett trådlöst nätverk i hemmet. Videokameran kan också
användas med Canons nya panoreringsbord CT-V1, styras trådlöst via
en smartphone eller surfplatta och ge 200° horisontell panorering.
Tillsammans med supervidvinkelobjektivet levererar Legria mini X
hela varvet runt – 360°.
Legria mini X ger oanade kreativa möjligheter och har flera roliga
inspelningslägen, som gör enkla scener till dynamiska och engagerande filmer värda att dela med sig av, anger företaget. Intervallinspelningsläget innehåller till exempel intervaller från 5-10 sekunder, medan inställningarna för Fast Motion och Slow Motion ökar
hastigheten upp till 4 ggr, eller minskar den till ¼ hastighet och till
halv hastighet.
Canon Legria mini X har ett supervidvinkligt objektiv (motsvarande
cirka 17mm i småbildsformatet, vid videoinspelning) och man kan
också välja att spela in video i “närbildsläge” (och får då istället en
bildvinkel som motsvarar cirka 44mm i småbildsformatet). Vid inspelning i Full HD med max kvalitet är bitrate 24Mbit/s. Max inspelningstid med det inbyggda Litiumjonbatteriet anges till två timmar och 35
minuter. Som lagringsmedia används SD-kort, och kameran har stöd
för kort på upp till 64GB (SDXC-kort). Legria mini X är 82 x 30 x 109
mm stor och väger 205g. 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.

PER S ON N YTT
EURONICS - PETER HÅKANSSON

Den 11 juni 2014 tillträdde Peter Håkansson som ny VD på Euronics AB.
Peter Håkansson kommer närmast från Panasonic Nordic, där han arbetat som nordisk försäljningsdirektör.
– Peter kommer bli en stor tillgång och hjälp att driva Euronics AB mot nya framgångar, säger Jonas
Schön, styrelseordförande Euronics AB. n

SIBA - PATRIK WIRLÉN

Måndagen den 16 maj börjande Patrik Wirlén sin nya karriär som försäljningschef för SIBA Företag som är
en del av SIBA AB:s försäljningsorganisation.
Patrik Wirlén har jobbat inom detaljhandeln i närmare 20 år och kommer senast från Coop Extra där
han arbetade som kedjechef. Innan dess har han bland annat jobbat som butikschef i olika Konsum-butiker, områdeschef inom Coop samt jobbat med ledarskaps- och utbildningsprogram för Coca Cola. Hans
hårda arbete har lett till en nominering som årets ledare i Retail Awards samt många färdigheter som
kommer väl till användning för SIBAs stora satsning inom området B2B.
– SIBA företag utgör en betydande del av SIBAs totala omsättning och vi ser en stor potential inom detta
område. Vi har sökt efter en person med Patriks gedigna bakgrund och personlighet, vilket gör honom
perfekt för uppdraget att leda sitt team, som utgörs av tretton medarbetare, mot ännu nöjdare kunder
och SIBA Företag mot fortsatt utveckling, säger Urban Solander, försäljningschef SIBA.
Patriks primära uppgift blir att leda säljteamets arbete men han har även ansvar för att utveckla och
förstärka SIBA Företags strategier och övergripande mål.
– Jag har på kort tid fått se hur SIBA arbetar – korta beslutsvägar, högt kundfokus, flexibilitet och effektivitet genomsyrar hela verksamheten och skapar stor potential för fortsatt utveckling. Jag vill skapa en
gruppering av vinnare som älskar att gå till jobbet, vilket leder till en ännu bättre kundupplevelse såväl
som bättre lönsamhet och säljprocess. Det ska bli riktigt spännande och roligt att arbeta i en ny bransch
och dessutom inom ett område som det satsas mycket på, säger Patrik Wirlén. n

SYNOLOGY - DARREN BLAKELEY

Synology har utökat sin tekniska support för UK, Irland och Skandinavien genom att anställa Darren Blakeley, som Advisor i det tekniska supportteamet.
Darren Blakeley är specialiserad på skript och programmering i Powershell samt datamanipulation och
rapportering, och kommer senast från en tjänst som IT-tekniker på en skola.
– Vi går från klarhet till klarhet och vill erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen. Med fler medarbetare i supportteamet kommer vi säkerställa att Synology-användare och våra kanalpartners får bästa
möjliga tekniska hjälp, säger Mike Chen, VD på Synology UK. n

SYMANTEC - MORTEN EFFERBACH

Symantec tillkännagav 27 maj Morten Efferbach som Nordenchef. Han ansvarar som sådan för Symantecs
totala verksamhet i Danmark, Finland, Baltikum, Norge och Sverige, med placering på Symantecs kontor i
Köpenhamn.
Morten Efferbach har över 20 års erfarenhet av IT-branschen, varav tio som Nordisk chef hos EMC
och senare som EMEA Executive i företagets globala organisation. Därtill kommer två år hos IBM som
Nordenansvarig för XIV Storage och två år med HP som EMEA Executive i den globala organisationen för
Storageförsäljning. Under de senaste två åren har Morten varit en av pionjärerna inom etableringen av
marknaden för Flash Storage i Europa som nordisk regionchef på Violin Memory Systems där han även
ingått i Violin EMEA:s styrelse.
– Norden är en viktig marknad för Symantec i EMGC-regionen och som en regional chef ser jag fram
emot att göra det möjligt för våra partners att utveckla sin kompetens samt hjälpa kunder och företag
att skydda sin digitala information. Att höja nivån på säkerhetsmedvetandet hos användarna och utbilda
företag och myndigheter om hur de kan skydda affärskritisk information är högsta prioritet, säger Morten
Efferbach. n

SYNOLOGY - JAMES HOWE

Hösten 2013 anställde Synology sex personer till sitt kontor i Milton Keynes, England, varifrån den skandinaviska marknaden (som är växande) sköts.
Nu har företaget utökat sin tekniska support för UK, Irland och Skandinavien genom att anställa James
Howe, som Advisor i det tekniska supportteamet.
James Howe är en mjukvaru- och nätverksspecialist med varierad bakgrund inom såväl industri som
skola. n
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THE PURSUIT
OF POWERFUL BEATS

MX9
TRUE CLUB SOUND
Efter att ha dominerat DJ scenen i decennium släpper vi nu en hörlur
som fångar DJns alla Beats, konstruerad för att återuppleva.
Stäng vardagen ute och förflyttas till din bästa
klubbupplevelse. Låt ljudet återskapa känslan av
det vibrerande golvet, trycket i bröstet
och den fullständiga energin.
Pioneer presenterar stolt MX9.
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Reklamation inom skälig tid
Även om tiden för garanti överskridits kan
kunden åberopa sin treåriga reklamationsrätt.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte ett kylskåp. Redan efter några månader slutade det kyla bra men efter två år och tre
månader slutade det att fungera helt. Säljaren har
åtgärdat felet som berodde på ett moderkort längst ner på baksidan av kylskåpet. Enligt säljaren ska kunden själv stå för reparationskostnaden för att han inte har bevisat att felet inte beror på
honom. Han har dock inte rört moderkortet. Det tog servicemannen 20 minuter att få upp luckan till moderkortet. Eftersom det är
en giltig reklamation ska säljaren stå för reparationskostnaden.
Kunden har yrkat att säljaren ska betala reparationskostnaden
om 2 379 kr.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig kundens yrkande.
Kylskåpet såldes och gick sönder efter två år och tre månader.
Samma dag fick de en felanmälan och en tekniker åkte dit. Han
konstaterade att elektroniken var trasig och en ny sådan beställdes därför enligt överenskommelse med kunden. När den nya
elektroniken sattes dit åberopade kunden garantin och påstod
att kylskåpet inte hade fungerat tillfredställande från början. Han
hade dock inte gjort någon felanmälan tidigare. Säljaren har försökt, men inte lyckats, att förklara skillnaden mellan garanti och
reklamationsfrist enligt konsumentköplagen för kunden.

Nämndens beslut

”Nämnden rekommenderar säljaren att genast betala 2 379 kr till
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köparen. Parterna är överens om att det är fel på kylskåpet. Säljaren har inte invänt mot påståendet om att felet är ursprungligt.
Nämnden utgår därför ifrån detta. Säljaren har dock, som nämnden uppfattar det, gjort gällande att köparen inte har reklamerat
i rätt tid.
Köparen har reklamerat inom tre år från det att han köpte kylskåpet. Även om han uppgett att kylskåpet inte kylde bra tidigare
har han reklamerat att det slutade fungera helt och hållet samma
dag han faktiskt upptäckte det. Nämnden anser därför att han
också reklamerat felet inom skälig tid. Se 23 § konsumentköplagen.
Vid denna bedömning ska säljaren stå för reparationskostnaden.
Av handlingarna framgår att köparen delvis har blivit ersatt för
reparationskostnaden av sitt försäkringsbolag. Det är dock upp till
köparen att reglera situationen med sitt försäkringsbolag så att
han inte gör en obehörig vinst.”

23 §

Den i nämnden noterade paragrafen lyder:
”Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte
lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att
han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som
avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas
till näringsidkaren.
Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos
honom.
Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit
emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat
följer av en garanti eller liknande utfästelse.” n

N
Å
FR
G
N
Å
G
V
A
ST
L
L
I
T
R
E
X
I
M
V
A
T
S
Hos en distributör med över 10.000 artiklar hittar du garanterat vad du söker.
Du hittar också mängder med fina varumärken och vassa erbjudanden.
Snabba leveranser och bra service slänger vi med på köpet.
Vi ses på order.se
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DeLonghi – ett specialistvarumärke.

Kenwood – ett specialistvarumärke.

Braun – ett bredare varumärke.

Tre varumärken/tre identiteter
2001 köpte DeLonghi företaget Kenwood och 2012 köpte de
rättigheterna till varumärket Braun inom småel. Idag har DeLonghigruppen tre olika varumärken – med tre identiteter.
TEXT & FOTO : OLA LARSSON

F

öretaget DeLonghi lanserade
sin första produkt på 50-talet, och det var en axelburen
”ogräs-spruta” i koppar som såldes till
bönderna i Italien. När grundarens son,
Giuseppe DeLonghi, tog över på 70-talet tillverkades portabla och oljefyllda
värmare på OEM-basis, och på 80-talet
började man bygga varumärket på allvar
- bland annat genom Formel 1 sponsring
- och området man fokuserade på var
portabel luftkonditionering, där produkten
Pinguino blev en stor framgång.

På 90-talet växte företaget internationellt och 30 dotterbolag etablerades runt
omkring i världen – produktportföljen växte också till att innehålla diverse produkter
för kök och hem. Under 00-talet börsnoterades företaget (ungefär 70 procent av
aktierna ägs fortfarande av familjen DeLonghi), det engelska företaget Kenwood,
som producerar köksmaskiner, köptes upp
och på så vis fick DeLonghi tillgång till produktionsfaciliteter i Kina – där flertalet av
de produkter som utvecklas och designas i
England och Italien produceras.

Fabio DeLonghi, tredje generationen DeLonghi, på sitt kontor i Treviso strax norr om Venedig i Italien.
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2003 lanserade DeLonghi sin första
helautomatiska espressomaskin (byggd
i Italien) och inom detta segment är
företaget mycket framgångsrika. 2012
köpte DeLonghi licensrättigheterna till
varumärket Braun av Procter & Gamble,
och det innebär att DeLonghi inom småel,
strykjärn och vissa hushållsprodukter har
rätten att använda varumärket Braun för
all framtid – i och med köpet fick DeLonghi
också ett antal patent samt inventarier
och personal, framförallt i Tyskland.

Distributörer & dotterbolag

Silvano Gatto, Chief Commercial Officer
DeLonghi, berättar att när han började
på företaget 1989 stod ”heating” (de
portabla, oljefyllda värmarna) för ungefär
95 procent av omsättningen, och idag står
den delen av verksamheten för cirka 6,4
procent, vilket innebär att den är på fjärde
plats bland de fem verksamhetsområden där DeLonghi är aktiva idag – största
segmentet är köksmaskiner (Kenwood)
som står för ungefär 42 procent av omsättningen, följt av kaffemaskiner (DeLonghi)
som utgör 36 procent, och sedan följer
luftkonditionering (7,2 procent), heating
(6,4 procent) och ”Floorcare & Ironing”
(5,8 procent).
Idag har DeLonghi 33 dotterbolag i olika
länder, och i övriga länder som de säljer
sina produkter har de distributörer.
– Distributörerna kan göra ett bra jobb,
men långsiktigt är det viktigt att vara där
själva. Distributörerna har, av naturliga
skäl, inte det långsiktiga perspektiv som
varumärkesägare har – vilket innebär att
om man vill utveckla marknaden så måste
man vara där själv. Vi skulle vilja ha noll
dotterbolag, eftersom de kostar pengar,
men vill man jobba långsiktigt är det ett
måste, säger Silvano Gatto.
När DeLonghi startade dotterbolag var
första steget Väst-Europa, följt av Japan
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Silvano Gatto, DeLonghi.

Marco Cibien, DeLonghi.

Marco Palumbo, DeLonghi.

och Öst-Europa, och nyligen öppnade man
i Mexico. Det är inte osannolikt att man
startar dotterbolag i Indien, Saudiarabien
och Israel inom kort – eftersom man vill
vara med där marknaden växer. I Kina har
DeLonghi ett dotterbolag, och de säljer
endast high-end produkter – de är alltså
inte intresserade av att konkurrera med de
inhemska varumärkena i lågprissegmentet.
Silvano Gatto förklarar att DeLonghi omsätter omkring 45 miljoner Euro i Kina, och
att de inte har som målsättning att varken
öka sin omsättning sexfalt eller köpa ett
varumärke där - som andra aktörer inom
småel gjort - eftersom deras mål är lönsamhet snarare än volym.
DeLonghi omsatte under 2013 ungefär
1,6 miljarder Euro, vilket innebär att de
är trea globalt inom SDA (Small Domestic
Appliances) efter Groupe SEB och Philips
– och 10,8 procent av omsättningen
investerades i reklam och marknadsföring,
medan 2,3 procent gick till utveckling och
forskning.
Om man tittar på omsättningen inom
SDA i köket så var DeLonghi (enligt GfK)
störst 2013 med en marknadsandel på
16,8 procent (köpet av Braun innebar att
DeLonghi ökade från 14,8 till 16,8 procent)
medan Philips hade 14,4 procent och
Groupe SEB hade 13,9 procent.
Silvano Gatto berättar att Braun i segmentet SDA mellan 2007 och 2013 gått
från en marknadsandel på 6,4 procent till
2 procent – och det var en av anledningarna till att Proctor & Gamble valde att sälja.
För 14 år sedan - innan DeLonghi köpte
Kenwood och utvecklade helautomatiska
espressomaskiner - hade företaget en
marknadsandel inom SDA på knappt tre
procent. Idag är DeLonghi globala marknadsledare såväl på helautomatiska kaffemaskiner - var tredje som säljs globalt är
en DeLonghi - som på köksmaskiner (med
en marknadsandel på drygt 18 procent,
Kenwood har 14,3 procent och Braun 3,9
procent) där de är dubbelt så stora som
nummer två.

– Vi köpte Kenwood men behöll NPD
(New Product Development) i England vilket gjorde att Kenwood behöll sin själ. Det
är samma sak med Braun nu, vi behåller
NPD i Tyskland. Filosofin är att varumärkena skall behålla sin identitet, säger Silvano
Gatto.

har en röd symbol i K, medan det japanska
företaget Kenwood (som har en mycket
snarlik logga) har en röd symbol i W. Efter
flera års gnabb skakade de båda företagen
hand och enades om att aldrig kliva in på
deras respektive verksamhetsområden –
konsumentelektronik och småelektriska
apparater.
Braun grundades av Max Braun 1921
i Frankfurt, Tyskland, och företagets
målsättning har sedan starten varit att bli
det ledande premium varumärket inom
volymmarknaden ”everyday home essentials”, produkter man använder varje dag.
Säljorganisationen, distributionen,
administrationen och eftermarknaden är
idag centraliserade funktioner som sköts
från DeLonghis huvudkontor i Treviso
strax norr om Venedig i Italien, men att
DeLonghi skulle ta den snyggaste produkten inom ett specifikt segment och förse
den med loggan som för närvarande är
starkast just på den marknaden är föga
troligt.

Innovation & identitet

Marco Cibien, Trade Marketing and Communication Officer DeLonghi, poängterar
att DeLonghi är en grupp med tre olika
varumärken och tre olika identiteter, och
han framhåller att Braun skall förbli tyskt
så som Kenwood förblivit engelskt. Alla
dotterbolag säljer alla tre varumärkena,
men forskning och utveckling sker separat
i Italien, England och Tyskland.
Kenwood grundades 1947 av Kenneth
Wood i Havant i södra England och den
första produkten de producerade var en
brödrost. 1950 startade de produktionen
av köksmaskiner, vilket är företagets fokusområde än idag. Kenneth Woods Kenwood

DeLonghis huvudkontor i Treviso.
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Här är materialet till kaffekvarnarna.

Marco Palumbo visar upp en kaffekvarn i metall, som sitter i företagets alla helautomatiska kaffemaskiner.

– Det kommer inte att ske, eftersom det
är kortsiktigt tänkande, och vi tänker långsiktigt – och de tre varumärkena har sina
egna identiteter, säger Marco Cibien.

Produktion & prototyper

Under en rundvandring på fabriken i Treviso, strax norr om Venedig i Italien, fick
undertecknad reda på att det är här kaffemaskinerna tillverkas. Övriga produkter
utvecklas och designas i Italien, England
och Tyskland, medan produktionen mes-

tadels sker i Kina – sedan transporteras
produkterna till fabriken/lagret i Treviso.
Marco Peloso, produktionsansvarig på
fabriken i Treviso, berättar att produktionen av kaffesmaskinerna sker i tvåskift
(alltså 16 timmar om dagen) medan
plastmaskinerna går dygnet runt i sex
dagar, för att servas var sjunde dag. Själva
plastchassit inne i kaffemaskinen tillverkas
i en maskin där 800 tons tryck uppnås, och
sedan svalnar plastchassit i tre dygn innan
det går vidare i produktionen.

DeLonghi använder sig av kvarnar i
metall, inte keramiska kvarnar, och menar
att det är bäst - bland annat eftersom
orenheter i kaffebönorna kan krossas i en
metallkvarn - och det är samma kvarn och
samma pump i alla automatiska kaffemaskiner som byggs i fabriken.
– Varenda kvarn testas manuellt, med
hjälp av laser mäts storleken på de malda
bönorna, och varje vattentank och pump
testas också. Monteringen av en helautomatisk kaffemaskin tar lite drygt en och
en halv timme från start till mål, och varje
maskin testas när den är halvvägs (vilket
innebär att alla kvarnar, pumpar och vattentankar testas två gånger). Fem procent
av de färdiga maskinerna testas en tredje
gång, och en procent av maskinerna tas ut
för ”statistical quality control” vilket är en
mer noggrann och tidskrävande testning,
förklarar Marco Peloso.
Var fjärde timme kontrolleras alla
komponenter som har kontakt med mat
eller dryck, och en streckkod registreras.
Om det skulle bli något fel kan man på så
vis spåra exakt vilket parti komponenter
(till exempel plastråmaterial) felaktigheten
kan härledas till.
Francesco Fiorotto arbetar med framställning av prototyper i fabriken i Treviso,
och han berättar att de använder sig av
olika slags 3D-skrivare för att framställa
prototyper i olika material, och idéerna
kan komma från såväl designavdelningarna som ingenjörsavdelningarna i Italien,
England eller Tyskland – han och hans
team tillverkar prototyper åt alla tre varumärkena.
Francesco tillverkar också prototyper
och detaljer för hand, såväl i metall som
plast och ett slags syntetiskt trämaterial
(som är nytt sedan drygt ett år).

Norden & nationalitet

Marco Peloso med ett plastchassi till en kaffemaskin, som tillverkats i ett stycke plast med 800 tons tryck.
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Giuseppe DeLonghis son Fabio DeLonghi
är sedan 2005 CEO på DeLonghi Group
och han är optimistisk när det gäller Skandinavien - som är en av de marknader de
nyligen startat dotterbolag i - då det är det
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Många olika tester utförs i fabriken.

ställe i världen där det dricks mest kaffe
per capita och dessutom är köpkraften
stor.
– Jag tycker vi har den starkaste produktportföljen inom vår bransch. Vi har en
bra balans. Vi är globala marknadsledare
inom kaffemaskiner med DeLonghi och
inom köksmaskiner med Kenwood, och nu
har vi med Braun ytterligare ett varumärke
som många känner till och som också
återspeglar hög kvalitet. Vissa konkurrenter har för få varumärken, medan andra
kanske har för många, och en del varumärken har folk god kännedom om, men de
har inte en ”högkvalitets-stämpel”, säger
Fabio DeLonghi.
När det gäller framtiden för SDA menar
Fabio DeLonghi att det ser ljust ut, eftersom trenderna är att man önskar dricka
espresso och cappucino hemma samt i
allmänhet blivit mer noggrann med vad
man stoppar i sig - man vill äta bättre mat
helt enkelt - och globaliseringen vad gäller
matkulturen innebär att det finns utrymme för utveckling.
– Jämfört med Major Domestic Appliances så sker det mycket mer inom Small
Domestic Appliances – det finns utrymme
för innovation och ökad försäljning, säger
Fabio DeLonghi.
DeLonghi etablerade ifjol ett dotterbolag i Norden (DeLonghi Scandinavia
AB) med huvudkontor i Stockholm och
det leds av Marco Palumbo, Commercial
Director Nordic, som efter 13 år i företaget flyttat till Stockholm för att ingjuta
DeLonghis DNA i den nordiska organisationen.
– Vi satsar strategiskt på Norden. Ser
man tillbaka har vi gjort ett bra jobb i
Norge, mindre bra i Sverige och anständigt i Danmark och Finland. Vi förväntar
oss tillväxt i hela Norden, och tittar man
specifikt på Sverige så kommer vi satsa
på Braun samtidigt som vi skall bygga upp
både DeLonghi och Kenwood, säger Marco
Palumbo.
DeLonghi planerar att växa med Braun i
Skandinavien och nå en högre marknads-

Giuseppe DeLonghi bjöd Martin Vinje (vänster) & Marco Palumbo på mat. (foto: Stian Sønsteng & Ola Larsson)

andel för varumärket än vad den var för
tio år sedan.
– Braun är ett starkt varumärke, inte
minst i Sverige, historiskt sett men de har
inte utvecklat så många nya produkter
inom SDA de senaste åren, så marknadsandelen har sjunkit, men kvaliteten är det
absolut inget fel på, säger Marco Palumbo,
och nämner kaffebryggaren Braun KF47
som ett exempel – den lanserades 1984
och tillverkas fortfarande...
På frågan om övriga delen av Braun

(alltså Personal Care, med rakapparater
etcetera) som Procter & Gamble behållit,
och som omsätter cirka 650 miljoner dollar, är intressant för DeLonghi svarar Fabio
DeLonghi att han inte tror att det är aktuellt nu, men skulle det bli tal om försäljning framöver är DeLonghi intresserade.
Under rundvandringen hos DeLonghi i
Treviso i slutet av april var det ett uttryck
som nämndes ofta, nämligen DNA.
– Det betyder DeLonghi National Attitude, förklarar en leende Fabio DeLonghi. n

Francesco Fiorotto med en fläktprototyp tillverkad i 3D-skrivaren i bakgrunden.
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Starkare sug i ny städrobot
Neato Robotics har lanserat nya BotVac, som
intelligenta robotdammsugare som gör rent
ända in i hörnen och har lika starkt sug som
de bästa traditionella dammsugarna.

D

e nya BotVac-dammsugarna använder ett lasersystem
som skannar av och kartlägger rummet och därefter
planerar hur rummet skall dammsugas på ett organiserat och effektivt sätt, anger Neato. Neato Robotics tidigare modeller säljs sedan två år tillbaka i Sverige och i resten av Europa
och är marknadsledande i de flesta länder, enligt företaget.
– Utvecklingen av robotdammsugare har gått snabbt de senaste
åren. De nya BotVac-dammsugarna städar lika effektivt eller ännu
bättre än vanliga dammsugare. Dessutom blir hushållsarbetet inte
lika jobbigt eftersom man slipper dammsuga själv. I ett vanligt
hushåll får man mellan fem och tio timmar över varje månad
till något roligare, säger Avril Murphy, vice president, sales and
marketing, EMEA på Neato.

Neatos egenutvecklade laserdistanssystem skannar kontinuerligt rummet och
fattar blixtsnabba beslut baserade på information från sina externa sensorer.
Därmed kan Neatos robotar att skapa detaljerade och exakta kartor över sin
närmiljö och sedan metodiskt dammsuga i raka linjer, istället för att slumpmässigt röra sig runt i rummet. Som ett resultat rengör Neato ett rum mycket snabbare än andra robotdammsugare, anger företaget. (Illustration: Neato)
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50 procent större borste

Den nya robotdammsugaren kan rengöra så nära som tio millimeter från väggen. Den är utrustad med en ny stor borste, som
anges vara 50 procent större än andra robotdammsugares, och
med en ny sidoborste.
Roboten anges vara enkel att förprogrammera och sköter automatiskt dammsugningen när man vill. När batterierna behöver
laddas återvänder roboten till sin bas, för att sedan återgå till den
plats där den avbröts för att avsluta jobbet.
Neatos laserbaserade kartläggningsteknik innebär att roboten
skannar och planerar den effektivaste vägen för dammsugning
av rummet. Neato-robotarna dammsuger sedan rummet i ett
organiserat mönster, fram och tillbaka. Den upptäcker hinder och
dammsuger runt föremålen. Roboten vet när den ska gå tillbaka
till sin bas för att ladda batterierna, och återgår därefter till den
plats där den avbröts för att avsluta jobbet. Ingen annan robotdammsugare kan uppvisa samma intelligens, menar Neato.

En riktig dammsugare

Neato-robotarna är från grunden byggda för att vara riktiga
dammsugare, med en minst lika kraftfull uppsugningsförmåga
som en vanlig dammsugare, anger företaget.
Grunden till Neatos robotteknik är den patenterade Neato
BotVision, som använder ett proprietärt navigeringsprogram som
bygger på SLAM (Simultaneous Localization och Mapping) vilket
är samma teknik som används för Googles självgående bil, samt
en patenterad laserskanner.
Det här är en milstolpe för framtida robotanvändning – bara
en laserskanner kostar vanligtvis tusentals dollar, och Neato har
överfört denna teknik till en konsumentprodukt för ett överkomligt pris, meddelar företaget.
De tre nya modellerna, som finns i Sverige från början av juni,
heter BotVac 70e, BotVac 75 och BotVac 85. n
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ELON-handlare storsatsar
I attraktiva lokaler i Framnäs köpcentrum öppnade Anette Fransson, vd och ägare, sin butik
fredagen den 23 maj.

D

en nya ELON-butiken i Lidköping har en klassisk företagshistoria bakom sig.
– Grunden till vår butik kom samtidigt som elen
kom till stan, för 106 år sedan. Då grundades Lidköpings El &
Gasverk där min far så småningom började jobba. 1983 övertog
föräldrarna butiken och sedan tio år äger och driver jag butiken
som nu byter läge och flyttar in i Framnäs köpcentrum, berättar
Anette Fransson.
Den nya butiken i Lidköping är med sina 550 kvadratmeter
nästan dubbelt så stor som den tidigare och ligger i ett butiksläge
med bra kundflöde. ELON kommer framöver att hittas vägg i vägg
med bland annat Ica, Willys, Babyproffsen och Dressman.
– Vi tror verkligen på vår nya butik och på dess läge. Det känns

EEL bygger ut
Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB
(EEL) bygger ut lager och kontor i Örebro med
drygt 25000 kvadratmeter.

A

rbetet har redan börjat och beräknas vara klart till
årsskiftet. EEL räknar med att nyanställa såväl lagersom kontorspersonal. Om fem år skall majoriteten av
alla transporter till och från EEL gå på räls. EEL satsar på miljön –

fantastiskt att öppna butiken i ett riktigt bra shoppingområde där
vi har grannar som ger draghjälp åt varandra, säger Anette.
Anette Fransson med personal kommer att ge sina kunder utökad tillgänglighet bland annat genom att börja ha söndagsöppet.
Butikens tyngdpunkt ligger i sortimentet vitvaror och belysning.
De senaste åren har efterfrågan på inrednings- och ljussättningshjälp ökat och det är något som Anette Fransson tagit fasta på.
– Vitvaror är tyngden i vår försäljning, men med ljussättning
och inredningshjälp kan vi erbjuda en helhetslösning. Vi har inredare i vår personal som ofta kan få kunderna att tänka nytt. För
att få en inspirerande miljö i vår butik är alla inbyggnadsprodukter
placerade i inredning från ett lokalt kökssnickeri, förklarar Anette.
Tillgängligheten ökas även för Lidköpings ”proffskunder”. ELON i
Lidköping öppnar sin Proffsbutik, en butik i butiken med generösa
öppettider. Här kan kunder från fastighetsägare och kommun
enkelt nå fördelaktiga priser på tider som passar dem.
ELON i Lidköping nyanställer en person i samband med flytten
och är numera sex anställda. n

går från lastbilar till mer spårbunden trafik. Totalentreprenör blir
NCC Construction.
– Utbyggnaden är ett led i en planerad expansion för EEL i
bland annat Sverige och Norden, säger VD och koncernchef Christer Larsson.
Centrallagret fungerar som nav för distribution av alla vitvaror
och småelsprodukter till koncernens drygt 420 butiker i kedjorna
ELON och Elkedjan. Lagret levererar även vitvaror till norska
Euronics cirka 40 butiker. Avtalet med norska Euronics tecknades i
början av 2014 och har inneburit en kontinuerligt positiv utveckling för EEL AB. Nyrekryteringar har skett och efterfrågan på ökad
lageryta resulterar nu i utbyggnaden. Och mer kommer, enligt
Christer Larsson. n
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”BÄSTA PREMIUMVAL”

”BÄST I TEST”

Vi nedprioriterar de husliga plikterna som aldrig förr och låter
robotarna klara arbetet – därför har marknaden för automatisk
gräsmatteklippning ökat stadigt de senaste åren, anger Witt, och
berättar att utvecklingen av robotarna också har tvingats följa med,
och Robomow har med den senaste serien robotgräsklippare visat
att de med den stora erfarenheten fortfarande har marknadens bästa
robotgräsklippare enligt Råd&Rön som väljer Robomow MS1000 till
”Bäst i Test”.
– Med Robomow kommer man att få en robotgräsklippare som
är snabbare, starkare och som klipper gräsmattans kanter ut över
hjulbredden. Vi har länge vetat att Robomow var det rätta valet
och nu är det bekräftat där MS1000 och TS1000 vann ”Bäst i Test” i
Råd&Rön. Marknaden har verkligen öppnat sig för robotgräsklippare
och vi märker en stark försäljningsökning och förväntar att var tredje
sålda gräsklippare inom de närmaste fem åren är en robotgräsklippare, säger Steen Schougaard från Witt A/S, den skandinaviska och
engelska distributören.
Robomow MS1000 anges vara ett ”måste” för trädgårdsälskaren
med en gräsmatta i storleken 0-1 000 kvadratmeter. Den kan skryta
med senaste nytt med de stora knivbladen och även att den helt enkelt ger ett utmärkt värde för pengarna, vilket gör Robomow MS1000
till det perfekta valet för prismedvetna ägare av stora gräsmattor som
inte är beredda att kompromissa med kvaliteten, anger företaget. n

Husqvarna berättar att Automower 330X av den oberoende sajten
Bäst-i-test utsetts till ”Bästa premiumval” – för sin oslagbara effektivitet och tillförlitlighet, att robotgräsklipparen är lättprogrammerad
och dessutom stilren i designen.
Husqvarna Automower 330X klarar gräsmattor upp till 3 200
kvadratmeter och klipper bara några millimeter på gräset vid varje
tillfälle, vilket skall göra att gräsmattan ständigt får näring eftersom
gräsklippet är bra gödning och håller gräset friskt och mossfritt.
Husqvarna Automower 330X anpassar sig även efter tillväxttakten på
gräset och ställer in sig efter det. Ju fortare gräset växer, desto mer
aktiv blir robotgräsklipparen.
Husqvarna berättar att en av hemligheterna bakom Husqvarnas
robotgräsklippare är att den rör sig slumpmässigt, inte i raka linjer –
de oregelbundna rörelserna gör att den inte lämnar efter sig några
skarvar eller spår, utan en jämn fin matta.
Automower 330X är även utrustad med inbyggd GPS som hjälper
robotgräsklipparen att känna av vilka områden den redan har klippt.
När den behöver laddas, hittar den själv tillbaka till laddstationen. n

DAMMSUGAREN STÖR

Varannan man stör sig på dammsugaren. Ljudet av en surrande
diskmaskin är däremot synonymt med harmoni i hemmet för många.
Det och mycket annat framkommer i Boschs nya undersökning av
svenskarnas relation till sina hushållsmaskiner.
I samband med lanseringen av Bosch Ljudbank - där ljud som hotas
av utrotning i takt med den tekniska utvecklingen lagras och räddas lät Bosch undersöka svenskarnas relation till hushållsmaskinerna och
deras ljud. Det visade sig att nästan varannan man (48,6 procent) irriteras mest av ljudet av en dammsugare. Betydligt färre kvinnor (30,1
procent) instämmer, och för kvinnor anses spisfläkten vara nästan lika
irriterande (23,5 procent).
– Männen kan vara lugna, Bosch kommer inom kort att presentera
en innovativ lösning som kommer att innebära mindre irritation på
dammsugaren, säger Maria Ölander, Brand Manager på Bosch Home
Appliances.
Ljudet av hushållsmaskiner skapar även mycket positiva känslor
visar undersökningen. Den allra bästa stämningsskaparen är en
brummande diskmaskin, som fler än var tionde svensk (10,9 procent)
anser ger harmoni i hemmet. Tvättmaskinen, spisen och ugnen tillhör
också trivselhöjarna i de svenska hushållen.
– Att diskmaskinen och tvättmaskinen är de vitvaror som bidrar
mest till harmoni i hemmet kommer inte som en överraskning för
mig. Ugn och spis är det också naturligt att man gillar eftersom de
sprider goda dofter, menar Maria Ölander.
Undersökningen omfattade hushållsmaskiner i tio kategorier och
1 032 personer i åldrarna 20-70 år svarade på enkäten, som genomfördes via Snabba Svar/CINT. n
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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 www.braunhousehold.com

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

V IT T
LEKFULL KOLSYREMASKINEN

EXKLUSIV KYLKULTUR

Med ett generöst LED-ljuskoncept och genomtänkta detaljer erbjuder
den nya kylserien Vario 400 från Gaggenau alla fördelar hos modern
förvaring av livsmedel, anger företaget, som berättar att de 14 apparaterna i det första modulära systemet med helintegrerade enheter
kan kombineras i många variationer till en elegant kylvägg. Högklassiga material monterade med hög precision skall ge enheterna en
lång livslängd, och de anges vara de tystaste i sin klass och nästan
undantagslöst klassificerade i energiklasserna A+ eller A++.
Med kylserien Vario 400 anger Gaggenau att man kontinuerligt
för kylkulturen till en högre nivå. Kyl och frysenheterna, kyl- och
fryskombinationerna och vinklimatskåpen har klimatzoner som går
att ställa in exakt. Därmed kan de ge idealiska förhållanden för varje
kyl- och frysvara, för att hålla känsliga livsmedel färska och för att
lagra högklassiga viner.
Avställningsytorna i härdat säkerhetsglas kan justeras motorstyrt
och delvis manuellt oavsett om de är belastade eller ej. Alla enheter
i serien är utrustade med No Frost-teknik. Speciell komfort erbjuder
kylenheterna med integrerad färskhållningszon där temperaturen är
nära 0°C och även mycket känsliga livsmedel skall hålla sig dubbelt så
länge än vad de gör i konventionella kylsystem.
Enheterna kan specialanpassas med dörrfronter i rostfritt stål
eller aluminium, som specialtillbehör. Med en höjd på 213,4 cm kan
de helt inbyggda enheterna i serien antingen monteras höger- eller
vänsterhängda. n

SodaStream har lanserat nästa generations kolsyremaskin, i form av
modellen Play, som en lekfull produkt för hela familjen som kombinerar starka färger med hög användarvänlighet.
Till en början kommer modellen i färgerna svart, vit, röd och blå
men ytterligare färger lanseras under året. Bland annat kommer en
gul version att lanseras i september.
– Namnet Play indikerar en mer kundanpassad hushållsprodukt
och i sin kreativa utformning ska SodaStream Play uppmuntra hela familjen till lekfullhet i köket. Play är inspirerad av gör-det-självtrenden
och utformad för att användaren ska kunna göra sin egen dryck precis
enligt sina egna preferenser, säger Victoria Stenman, Sverigechef på
SodaStream.
Play anges vara mycket användarvänlig, flaskan sätts enkelt fast
med endast ett klick och avlägsnas lika lätt. Att kolsyra sin egen dryck
är populärt hos svenskarna och var femte hushåll äger en kolsyremaskin. Sverige har ett av världens renaste kranvatten och många
familjer har också insett enkelheten i att slippa bära tunga flaskor till
och från affären.
– Med sin lekfulla och stilrena design kombinerat med ett lägre
pris fyller SodaStream Play ett tomrum på marknaden för kolsyremaskiner. Vår förhoppning är att detta ska göra att många fler hushåll
ser fördelarna med att kolsyra sin egen dryck – det gör gott både för
plånboken, ryggen och miljön, säger Victoria Stenman.
Liksom sin föregångare, SodaStream Source, är SodaStream Play
framtagen av designern Yves Béhar, som också är mycket engagerad i
miljö och hållbarhetsfrågor. n

SMART I KÖKET

Ballingslöv meddelar att man har flera smarta och funktionella
lösningar till köket – finesser som inte alltid syns, men som höjer
standarden och underlättar köksarbetet.
Ett exempel är en infälld iPad. En praktisk lösning för dem som ofta
lagar mat och vill läsa och bläddra bland recept, eller vill kunna läsa
morgontidningen digitalt. Oavsett vad man vill använda sin iPad till,
kan man vara säker på att den finns där man förväntar sig att hitta
den.
Ett annat exempel är ett ”osynligt eluttag” som fälls in i bänkskivan
eller under ett skåp. Med ett enkelt grepp dras uttaget ut när det ska
användas och trycks tillbaka när man är klar. n
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V IT T
SÄKERHET & PRECISION

Den nya serien ångstrykjärn 4SafetyPrecision från Electrolux erbjuder
avancerade funktioner som skall garantera en enkel, snabb och säker
strykning.
De nya 4SafetyPrecision-strykjärnen är utrustade med högre
säkerhetsfunktioner än dess föregångare, och den specialdesignade
spetsiga INOX-nosen ger en nära strykning kring de snävaste delarna
som knappar och dragkedjor.
Premiumserien är utrustad med den reptåliga stryksulan Resilium,
med 500 ånghål, som sprider ångan jämnt på tyget för ultimat utslätad effekt och vård av fina textilier. Den ergonomiska utformningen
anges göra strykjärnet enkelt att styra, och den patenterade gummiytan gör att det står stadigt på alla underlag.
– Vårt nya sortiment av precisions- och säkerhetsfokuserade
strykjärn är designade för att hålla dina kläder fina längre. Precisionsspetsen och den speciellt utformade stryksulan, tillsammans med
avancerade säkerhetsfunktioner, skyddar inte bara dina tyger – de
hjälper till att vårda plaggen du bryr dig mest om, säger Malin Källström, Product Line Manager Small Appliances på Electrolux. n

SMÖRGÅSGRILL I NYA FÄRGER

Lika självklart som förra årets GI trend är årets trend att unna sig
goda smörgåsar då och då, anger C3, som lanserar en uppdaterad
version av smörgåsgrillen i tre färger med stor lagg vilket ger ökad
möjlighet att välja önskad form och brödsort. Färgerna på de nya
smörgåsgrillarna (svart, orange och rosa) är utvalda av C3:s Facebookfans.
C3 Smörgåsgrill Ciabatta har stora ribbade laggar (22 x 14 cm) för
två mindre smörgåsar eller en större smörgås så man enkelt kan
använda smörgåsjärnet för alla typer av smörgåsar. Produkten är
försedd med non-stick plattor för enklare rengöring och har handtag
med lås för enkel stängning. Den har indikeringslampor som visar när
smörgåsgrillen är redo att användas.
– C3 smörgåsgrill passar bra in i dagens smörgåstrender där både
större bröd och mindre får plats. Extra roligt är det att färgerna är
utvalda av våra Facebooksfans, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på
C3. n
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TYSTASTE DAMMSUGAREN

Bosch nya dammsugare GL-80 In’genius har en så låg ljudnivå som
59 decibel, vilket gör den till marknadens tystaste, anger Bosch, som
berättar att en traditionell dammsugare har en ljudnivå på ungefär 80
decibel.
När det kommer till ljud från hushållsmaskiner är dammsugarljudet något många svenskar klagar på. Det framkommer i en nyligen
genomförd undersökning, gjord via CINT, på uppdrag av Bosch Home
Appliances.
Förutom att den nya dammsugaren GL-80 In’genius är extremt
tystgående, suger den upp damm och smuts snabbt och effektivt
(samtidigt som den också är mycket energisnål) mycket tack vare det
specialtillverkade munstycket och den förbättrade motorteknologin,
anger företaget.
– Det känns extra roligt att få släppa den här nyheten. Inte bara för
att G-L80 In’genius är en mycket effektiv och energisnål dammsugare,
men också för att den är marknadens tystaste. Något som känns
särskilt angeläget med tanke på att så många svenskar stör sig på
just dammsugarljudet. För oss på Bosch är det viktigt att alltid kunna
erbjuda marknadens bästa och mest effektiva produkter. Att i det här
fallet också jobba med ljudet har varit en viktig detalj för att kunna
erbjuda de svenska hushållen en bättre inomhusmiljö och en mer
bullerfri vardag, säger Lotta Albihn, kategorichef Dammsugare, BSH
Home Appliances. n

VITT
SVART OPTIMAL

Wilfa har lanserat ännu en kaffebryggare i den exklusiva Svart-familjen – Wilfa Svart Optimal. En premiumbryggare som anges ha alla
de egenskaper som krävs för att brygga ett riktigt gott och smakrikt
kaffe.
Wilfa berättar att när man förra året lanserade bryggaren Svart
Presisjon revolutionerade man marknaden för kaffebryggare både
vad gäller teknik och design. Den nya Svart Optimal följer i samma
tradition, med fokus på både funktion och utseende.
– Optimal är den tredje bryggaren i Svart-familjen och den är tänkt
som ett attraktivt komplement till den något mer välutrustade och
lite exklusivare Presisjon-bryggaren. Den är perfekt för alla kaffeentusiaster som vill ha en riktigt snygg kvalitetsbryggare och samtidigt
vara säkra på att alltid få ett riktigt gott kaffe, säger Mattias Forsell,
Sverigechef för Wilfa.
Vattentemperaturen är en avgörande faktor vid kaffebryggning och
för smakens skull är det den första tredjedelen av bryggprocessen
som är viktigast. Den optimala temperaturen är 92-96 grader, och till
skillnad från många andra bryggare på marknaden håller Wilfa Svart
Optimal rätt temperatur redan från första droppen och sedan genom
hela bryggningen, anger företaget.
– Temperaturkontrollen i kombination med en riktigt bra fördelning
av vattnet i filterkorgen för att få ut maximalt av de malda kaffebönorna, är det som främst bidrar till det goda slutresultatet i Optimal,
förklarar Mattias.
Wilfa Svart Optimal finns i tre olika modeller: Aluminium, Black och
Sunrise Grey. n

SMÄRTFRI HÅRBORTTAGNING

ENKEL MIKROVÅGSUGN

Sharps nya mikrovågsugn R-291BKWE använder en smart sensor som
mäter luftfuktigheten i maten och anpassar tillagningstiden automatiskt. Nu behöver man inte längre mata in vikt, tid eller effekt – med
ett knapptryck blir maten perfekt uppvärmd, anger Sharp.
– Mikrovågsugnen används ofta som ett komplement i matlagning
vilket ställer krav på enkelhet och effektivitet. Sharps nya mikrovågsugn passar för alla, speciellt hungriga barn som kommer hem från
skolan och äldre som får sin mat levererad, säger Per-Martin Öhman,
produktchef på Sharp Electronics (Nordic) AB.
En stor display skall göra användningen mycket enkel och praktisk,
och den roterande tallriken är lite större än hos de flesta mikrovågsugnar (27,2 cm diameter) och volymen är 22 liter.
Frusen mat tinas upp genom att trycka på ”Defrost-knappen”. För
varje tryck ökas vikten 100g – 200g – 300g, sedan är det bara att
starta upptiningen. För att värma en eller flera koppar vatten matar
man bara in hur många koppar som ska värmas och sedan trycker
man på start.
Mikrovågsugnen - som har effekten 800 Watt - är mycket enkel att
rengöra, då den saknar mekaniska knappar som kan samla smuts,
anger företaget. n

Vem har sagt att man måste lida pin för att bli fin? Philips har lanserat
Lumea Comfort, som ett kompakt och lätt IPL-system för hårborttagning med ljus som avlägsnar oönskad hårväxt och ger långvarigt slät
hud – utan smärta. Lumea Comfort är Philips mest prisvärda modell
för IPL hittills och gör nu tekniken tillgänglig för ännu fler.
– På Philips förstår vi känslan av frihet som kommer med naturligt
slät och hårfri hud. Philips har länge varit ledande inom utvecklingen
av tekniker för att förhindra återväxt av hår och tack vare introduktionen av Philips Lumea Comfort kan nu fler uppleva den känslan som
långvarigt slät hud ger. Lumea Comfort är visserligen liten och smidig
men den ger också ett mycket bra resultat och klarar över 100 000
ljusblixtar, säger Carina Franzén, nordisk marknadsansvarig för kategorin skönhet på Philips.
Tekniken IPL, Intense Pulsed Light, skickar ljusblixtar som söver hårsäckarna och förhindrar därmed återväxt av håret. IPL-behandlingar
gjordes till en början endast på salong men i samarbete med hudforskare och dermatologer har Philips tagit fram Lumea-sortimentet som
gör det möjligt att få hårfri hud genom IPL även hemma. IPL fungerar
bäst på personer med ljusare hud och mörkare hår, anger Philips. n
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K R Ö N IK A

Bara några rader...

...om att vara halvvägs

D

et är sen söndag. Klockan är efter midnatt (närmare
bestämt 01.36) och Rateko 3 är klar, förutom denna
krönika. Om jag inte åkt och tittat på ett hus vid en
sjö idag skulle klockan varit 21.36 – men det var en mycket trevlig
utflykt till en sjötomt ungefär två mil söder om Kungsholmen, där
undertecknad just nu sitter i sovrummet/hemmakontoret och
skriver detta nummers sista rader. Hus med sjötomt inom en halvtimmes bilresa från Stockholm, till salu för under fem miljoner
kronor. Verklighetsflykt eller inte – det får framtiden utvisa.

U

nconfirmed suspicion tends, over time, to become
wilful, fallacious, and prey to the vicissitudes of
mood - it acquires all the qualities of common
superstition - and the men of the Crown Hotel, whose nexus of
allegiance is stiched, after all, in the bright thread of time and
motion, have, like all men, no immunity to influence. Så börjar del
två i ”The Luminaries” av Eleanor Catton, som råkar vara den bok
jag läser just nu.
När denna sida är skickad till tryckeriet börjar del två i Rateko
2014. Tre nummer är klara och tre nummer återstår. Två mässor
är besökta och två återstår. Glaset är halvfullt och halvtomt på en
och samma gång, och det känns bra.

D

et var en smula stressigt i början av året, när jag
(egentligen mitt alter ego Eor AB) nio dagar innan
deadline på Rateko 1 (17 dagar innan tidningen skulle
komma ut) ännu inte hade något organisationsnummer, och
således hade svårt att skriva avtal med tryckeri samt ansöka om
tillstånd att dela ut tidningen med Posten – men det ordnade sig
i elfte timmen. Sedan dess har jag hunnit testa online bokföring,
men efter fyra timmar gav jag upp och konstaterade att de eventuella kunskaper gymnasiets företagsekonomilektioner för nästan
25 år sedan genererade inte riktigt fanns kvar. Efter tre timmars
möte med en revisor lärde jag mig hur man skall bokföra, och det
är bara att acceptera att det blir åtta ”konteringar” (vad jag tycker
känns som siffror som flyttas hit och dit på fiktiva konton) för att
betala ut lön till mig själv – något jag lyckades göra 31 mars.
Thus Owls ”Bloody War” påminner starkt om PJ Harvey, Neil
Halsteads ”Seasons” låter ganska precis som Nick Drake, Israel
Nash Gripkas ”Who In Time” doftar Neil Young och The War On
Drugs ”Eyes To The Wind” känns Bob Dylan. Jag skriver klart
till tonerna av Radical Face ”Holy Branches” – och även om vår
bransch kanske inte kan kallas helig är den väldigt spännande att
följa, och jag ser fram emot andra halvan (del två) av 2014. n
OLA LARSSON

Radiogolfen
Årets upplaga av Radiogolfen kommer - precis
som ifjol - spelas på Brollsta GK (en bana norr
om Stockholm som bjuder på snabba greener,
korthål med Masterskänsla och ett spektakulärt par fyra med albatrossmöjlighet) och
datum är onsdagen 27 augusti 2014.

V

i spelar som vanligt poängbogey i A-klass (Hcp upp
till 18,4) och B-klass (Hcp över 18,4) och första start
är 09.00.
Brollsta GK bana beskrivs av klubben som snabb, hård och
ärlig – och banan ligger cirka 30 min från Stockholm city. Banan
öppnade 1 juli 2001 och var först i Sverige med sanduppbyggda
fairways. Trots att banan är ung har den redan stått som värd för
flera stortävlingar, bland annat Telia Tour för både damer och herrar. Banan anses av många höra till de bättre i landet, och i Golf
Digest rankas banan högt – Jesper Parnevik, som är en frekvent
gäst, anser att banan har Sveriges bästa greener...
När Sveriges 18 läskigaste golfhål rankades av en jury utsedd av
Svensk Golf, hamnade Brollstas hål nr 6 på listan.

Europas mest minnesvärda 9:a!

I senaste numret av Golf Bladet (nr.3 maj 2014) finns en artikel av
bröderna Andrew och Paul Marshall som rest runt i Europa och
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Radiogolfen 2013: Segrare i A-klassen blev Ulf Roghult, JVC, medan Hoj knep
förstaplatsen i B-klassen. Gustaf Pettersson, Sony, visade sig vara den som slog
längst medan Anna Persson, Sony, lyckades komma närmast hål.

samlat på sig upplevelser från många av alla golfbanor som finns i
vår världsdel. De har därefter snickrat ihop sin favoritbana där de
valt det bästa första hålet, därefter det bästa andra hålet och så
vidare. Brollsta GK blev väldigt glada när de såg att det häftigaste
9:e hålet i Europa är 9:e hålet på Brollsta GK. Man kan diskutera
huruvida det är ett bra golfhål för alla att spela, men att det är ett
snyggt och minnesvärt golfhål med närhet till Hundsjön kan nog
alla hålla med om, anger klubben.

Anmälan

Kostnaden för att spela Radiogolfen 2014 onsdagen 27 augusti är
590 kr per person (inklusive lunch) och man anmäler sig genom
att e-posta Golf-ID, namn och faktureringsadress till Anders Appelqvist (anders.appelqvist@branschkansliet.se) senast måndagen 18 augusti. n
VÄLKOMNA ÖNSKAR ANDERS APPELQVIST, KLAS ELM & OLA LARSSON

EN OMSLUTANDE
UPPLEVELSE

Omslut dina sinnen med Curved UHD TV. Den välvda skärmen ger en djupare
bildupplevelse som sveper med dig till händelsernas centrum. Och med Ultra HD 4K
får du fyra gånger högre detaljrikedom och rikare färger än Full HD.
Besök samsung.se/curved

