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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
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Batenborch och Lighthouse Group etablerar nytt nordiskt specialistföretag.

Retailväxt AB är ett företag som startade sin verksamhet i maj i år – och visionen är
att ”Retailväxt ska förädla försäljningen i detaljhandeln genom förändring, förbättring och förstärkning av kundmötet, lokalisering samt interna processer.”

Den första september blir Fabian Bengtsson styrelseordförande för SIBA-koncernen och styrelsen har utsett Susanne Ehnbåge, nuvarande Vice VD, till hans
efterträdare.

Swetech Group är namnet på ett svenskt företag som grundades i april i år, men
arbetet med de produkter som nu lanseras påbörjades för ungefär ett och ett halvt
år sedan.

Den 16-21 september i år anordnas fotomässan Photokina i Köln för 33:e gången,
Inför mässan anordnades ett pressmöte i Stockholm den 11 juni, där Kölnmässans
vice president Markus Oster berättade om den kommande mässan.

I november ifjol lanserade Dropbox tjänsten ”Dropbox för företag” – som nyligen
uppdaterats med ett flertal funktioner.

I maj demonstrerade Sennheiser sin CinemaConnect streamingfunktion på biografen Abaton i Hamburg, Tyskland.

Nikon har i sommar lanserat D810, som en kamera med upplösning i världsklass,
och i våras lanserade de tre nya kompakta systemkameror – Nikon 1 V3, J4 och S2.

Empire lanserar i höst bland annat en helautomatisk pastamaskin, C3 Pasta Basta,
och en grötkokare, C3 Kickstart.

L ED AR E
Stockholm – 29 augusti 2014
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Supersommar

V

ädret, är det bara vi och engelsmännen som ägnar så mycket tid att prata
om vädret? Fast det är ju svårt att låta bli efter denna sommar. Alla kollegor
är glada, utvilade och med fulladdade batterier. Men visst påverkade det
försäljningen i branschen också – negativt. Som ElektronikBranschen snabbindex för juli
visade så gick försäljningen ner. Och det efter ett halvår med bra försäljningssiffror. Inte
för alla produktkategorier, men många. Mobiltelefonerna tuggar på uppåt och stora TV
och spelkonsoler också. Lite mer sommarspecifikt gick det bra för små audioprodukter
och videokameror. Och det kanske inte är så konstigt att man under en sån här sommar
vill ha nya hörlurar och något att filma video med. Men annars så blev ett hack i kurvan.
Så vad har vi att vänta oss inför hösten? Jag tror att när det gäller försäljningen så var
juli just en tillfällig dipp. Jag tror att den återhämtning som branschen visade under våren
kommer att fortsätta. De värsta åren är bakom oss. Men om framtiden vet man som vanligt inget. Enligt planetens smartaste man, Stephen Hawkins, kan tidspilen när som helst
börja peka åt andra hållet.

D

et vi kan vara tämligen säkra på är att vi kommer att hålla ett riksdagsval
i september. Och det är alltid spännande för en lobbyist. Ny riksdag, nya
personer i utskotten, nya ministrar hur valet än går kan vi räkna med. Och
då är det dags att ta nya kontakter, åter föra fram våra argument och kanske föra fram
nya förslag. Tiden talar för oss när det gäller apparatskatterna. De är få som försvarar
kassettbandsskatten och inte heller TV-licensen har många förespråkare. Och ju yngre
politiker vi får in i toppskiktet, desto färre kommer ihåg varför dessa dinosaurier kom till
och varför de finns kvar.
Ett RIT-avdrag kommer nog att bero på vilken sida som vinner. Lyssnar man på Stefan
Löfven så är det inte mindre skatt han talar om. Även när det gäller arbetsgivaravgiften
för unga är det en fråga som avgörs vid valurnorna.
ElektronikBranschen var naturligtvis i Almedalen. Det är verkligen en Sweden Rock Festival för politik-junkies. Men det är ett bra tillfälle att träffa många nyckelpersoner på kort
tid. Alla är tillgängliga och korta, snabba möten är ganska lätta att få till. Angående RIT
hade vi ett mycket bra möte med Almega som också arbetar i den frågan. När det gäller
avgift för unga anställda har vi haft möte med Visita som jobbar med sin Dubbelstöten,
där de bundlar frågan med krogmomsen.

P

olitik i all ära, men i grunden handlar det om att vinna kriget om konsumenternas plånböcker. Och det är mycket som vår bransch har att erbjuda i den
kampen. Därför ser jag verkligen fram emot att åka till IFA. Jag tycker alltid att
det är som att titta in i tomtens julklappsverkstad. Och det brukar bli dyrt och sluta med
att när jag kommer hem BARA MÅSTE jag ha den där prylen jag såg på mässan. Kan man
få det ersatt som arbetsskada?

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
EET EUROPARTS FÖRSTÄRKER RETAILAVDELNING

SVENSK APP FÖR SMARTA HEM

Den svenskutvecklade smarta hem-appen från Verisure har vuxit med
140 procent det senaste året. Idag används appen i över 300 000 europeiska hushåll och varje månad tillkommer 20 000 nya användare.
De flesta börjar med att koppla upp sina larm men även funktioner
som det digitala låset och temperaturmätare växer snabbt.
Mattias Ringqvist, vd på Verisure i Sverige, menar att den ökande
populariteten för den svenska innovationen till stor del beror på att
många vill ha en helhetslösning för det uppkopplade smarta hemmet
och att det framförallt är enkelheten som kunderna är ute efter:
– Konsumenterna vill inte ha en app för varje uppkopplad enhet –
de vill kunna styra så mycket som möjligt via en och samma plattform
och en och samma app i sin smarta telefon. Assa Abloy har kopplat
upp sitt digitala dörrlås via vår plattform och Panasonic sina värmepumpar. Så småningom kommer vår plattform att fyllas av en rad
produkter och tjänster från olika leverantörer som konsumenten kan
välja att koppla upp. Om ökningen fortsätter i den här takten kommer
vi att nå över en halv miljon användare tidigt 2015, säger Mattias
Ringqvist. n

SOUNDCLOUD TILLGÄNGLIGT PÅ SONOS

Sedan mitten av juli kan Sonos-användare över hela världen få
tillgång till SoundCloud. Musiktjänsten kommer till en början att ligga
som en beta (tidigare Sonos Labs).
Över tolv timmar musik laddas varje minut upp till SoundCloud –
allt från okända artisters första demos till de senaste singlarna eller
podcasts. För att lägga till SoundCloud går man till “Lägg till musiktjänster” i Sonos Controller.
Mer info finns på www.sonos.soundcloud.com. n
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EET Europarts fortsätter sin satsning på retailsegmentet genom att
göra en omstrukturering av den befintliga organisationen, samt
genom att nyanställa. Den nya retailorganisationen kommer att ha en
hög lokal närvaro ute i landet för att kunna supportera EETs samarbetspartners där det behövs.
Frank Lund har nu anställts som Account Manager med placering i
Göteborg och därmed finns det nu en lokalt ansvarig för alla områden
i Sverige. Frank har en lång erfarenhet av retail genom sin bakgrund
inom Elgiganten där han har varit ansvarig för såväl säljgrupper som
supportfunktioner på flera olika orter.
– Vi är mycket glada att Frank har valt att komma till EET, det är
mycket spännande att få in en person med så lång erfarenhet av
konsumentförsäljning – och med erfarenhet av flera olika produktområden. Vi har haft ett litet vacuum i göteborgsområdet, så det
känns väldigt bra att vi nu kan arbeta lokalt över hela Sverige. Vi har
tidigare haft en produktfokuserad uppdelning i två olika retailgrupper, men då produktkonvergensen hos de flesta kunder idag nästan
är total, så känner vi att vi kan bättre supportera marknaden med ett
kundfokuserat team, och i största möjliga mån en kontaktperson per
kund – oavsett produktgrupp. Då kan vi frigöra resurser för att öka
såväl aktivitet som kvalitet ute hos våra samarbetspartners, något
som vi tror blir viktigare och viktigare i dagens marknad, säger Mats
Holmqvist, som framöver blir Sales Manager för den nya retailorganisationen i Sverige.
Parallellt med att organisationen växer, så höjs kompetensen för att
öka servicegraden. Klas Hedin kommer att från och med första juli att
arbeta som Product Marketing Manager och ansvara för strategiskt
viktiga varumärken och utveckla produktområdet Retail. Klas kommer vara en lokal kontakt för leverantörer som behöver hjälp med
att förstå den svenska retailmarknaden och tillsammans planera och
utveckla samarbetet med dem. I tjänsten ingår ansvar för ett antal
större kunder samt att vara en intern resurs för samtliga säljgrupper.
– Min roll blir att vara en länk mellan leverantörerna, säljavdelningarna och våra kunder. Målsättningen är att öka kännedomen om
EET Europarts fantastiska retailsortiment och koncept i alla led, via
ett gediget samarbete, tydligare strategi och tätare dialog, säger Klas
Hedin, Product Marketing Manager för retail i Sverige.
EET Europarts arbetar idag med som leverantör av egna varumärken som eSTUFF, Micro, Grape & Maximum, såväl som distributör av
en mängd olika varumärken inom de flesta produktområden. I retailportföljen finns även premiumvarumärken som Loewe, B&O Play, Vifa
och beyerdynamic, och målsättningen med satsningen är tydlig:
Att vara den bästa partnern till retail-ledet i Sverige, och därmed
också det självklara valet för leverantörer som söker en distributör i
Sverige. n

70 PROCENT ANVÄNDER MOLNET

En ny undersökning från Harvard Business Review för Verizon Enterprise Solutions visar att de flesta företag nu använder molnlösningar,
och att det minskar komplexitet, ökar flexibilitet och sist men inte
minst innebär nya konkurrensfördelar.
Harvard Business Review tillfrågade 527 läsare från stora till
medelstora företag runt om i världen för att belysa hur privata och
offentliga organisationer uppfattar och använder molnlösningar.
Här följer några viktiga upptäckter från undersökningen:
* 70 % använder molnlösningar.
* 74 % säger att molnlösningar har ökat deras konkurrenskraft.
* 67 % säger att de sparar pengar genom molnlösningar. n

NYHE TE R
ELGIGANTEN OCH PHONE HOUSE GÅR SAMMAN

Den sjunde augusti blev sammanslagningen av Elgiganten AB och
Phone House AB verklighet.
– Detta betyder ännu bättre priser, större utbud, högre kompetens
och fler butiker för våra telekom- och digitalkunder, säger Niclas
Eriksson, VD för Elgiganten AB.
Sammanslagningen kommer till följd av att Elgigantens ägare, brittiska Dixons Retail, har fusionerat med Phone House ägare Carphone
Warehouse. Den sjunde augusti var officiellt den första dagen för det
nya gemensamma bolaget Dixons Carphone. Elgiganten och Phone
House är därmed del av den största återförsäljaren av elektronik och
konnektivitet i Europa.
– Det här är en strategiskt viktig affär. Tillsammans bildar vi en ny
stark återförsäljare för framtidens digitala samhälle och uppkopplade
livsstil. Genom att kombinera Elgigantens styrkor i hemelektronikvärlden och Phone House styrkor inom telekom, kan vi stärka vårt kunderbjudande ytterligare. Vi får möjligheter att presentera den senaste
teknologin ännu snabbare än tidigare och kan erbjuda ett bredare
sortiment till ännu lägre priser, säger Niclas Eriksson.
Niclas Eriksson blir ansvarig för bolagens gemensamma verksamhet. Daniel Lindholm, VD för Phone House, får ett fortsatt ansvar
för Phone House och blir även ansvarig för att utveckla framtidens
telekoncept.
Utvecklingen går mot att fler och fler produkter ska kopplas samman. För kunderna är det en stor fördel att känna till de möjligheter
som produkterna ger både nu och i framtiden.
– Telekom har en mycket stark tillväxt och utgör en central del i det
digitala hemmet och den mobila vardagen där fler och fler elektroniska produkter kan kopplas samman för en ännu bättre och enklare
användarupplevelse. Målet är att stärka bolagens kunderbjudande,
utbud och kompetens ytterligare inom dessa områden, säger Daniel
Lindholm.
Tillsammans har Elgiganten AB och Phone House 177 butiker och
3 600 anställda.
Elgiganten och Phone House fortsätter att verka under eget varumärke enligt tidigare. n

SIBA & SÅ MYCKET BÄTTRE

Undersökningsföretaget Indikats mätningar visar att det svenska
familjeföretaget SIBA haft bäst reklameffektivitet inom hemelektronikbranschen flera år i rad. Nu blir SIBA huvudsponsor av den femte
säsongen av TV4:s hyllade och folkkära musikprogram Så mycket
bättre.
– Undersökningen bekräftar att vi gör smarta val i mediemixen.
Kombinationen av roliga, unika marknadsföringskampanjer och samarbeten med nya intressanta partners ligger bakom vår framgång. Vi
är mycket glada över att medverka till att svenska folket får följa ännu
en säsong av ”Så mycket bättre” och tror det kommer fortsätta bidra
till att hålla oss högt i medvetandet hos svenska folket, säger Marina
Davarinou, marknadschef på SIBA.
SIBA har försett svenska folket med TV-apparater, radiomottagare
och annan utrustning sen 50-talet och i centrum i de flesta svenska
hem finner man idag TV:n, surfplattan, datorn och eller mobiltelefonen, som alla är enheter där man kan följa programmet ”Så mycket
bättre”.
– Det känns jättekul att kunna sluta cirkeln med ett sponsorskap
som möjliggör att vi följer med på kundens resa från köpet av utrustningen till alla de platser där utrustningen används, säger Susanne
Ehnbåge, kommande VD SIBA. n

BAMBOO PAPER BLIR MULTIPLATTFORMS-APP

Wacom har lanserat den digitala antecknings-appen Bamboo Paper
för surfplattor med Android, Kindle Fire och Windows. Den finns nu
för nerladdning i Google Play, Amazon Appstore och Windows Store.
Det är den mest populära antecknings-appen som finns tillgänglig för
alla ledande mobila operativsystem.
Med 30 års erfarenhet av digital penn-teknik är Bamboo Paper en
antecknings-app som erbjuder ett naturligt sätt att skriva och rita på
mobila enheter, med rätt balans mellan enkelhet och en stor mängd
funktioner för att uttrycka sig visuellt och för att inspirera kreativt
tänkande.
– Vi har lärt oss mycket av våra kunder sedan vi lanserade Bamboo
Paper för iOS och har använt dessa lärdomar i vår nya multiplattformsversion. Nu kan vi erbjuda det bästa verktyget för creative thinking
på alla de stora och nya operativsystemen, säger Mike Gay, Head of
Wacom Consumer Business. n

VÄRMESLAG HOS ELGIGANTEN

Värmeböljan i juli skapade rusning till Elgigantens varuhus över hela
Sverige och efterfrågan på klimatprodukter som airconditioners och
fläktar ökade dramatiskt. Tre dagar i juli ökade försäljningen med hela
900 procent jämfört med motsvarande period förra året.
– Värmen överraskar oss lika mycket varje år, det ser vi tydligt i
efterfrågan på klimatprodukter som alltid ökar kraftigt i samband
med sommarens första varma dagar. I år är den trenden tydligare än
någonsin. Trots att vi har en fin sommar att jämföra med så har försäljningen av klimatprodukter ökat med hela 900 procent de senaste
dagarna. Det är helt makalöst, säger Eddie Hernandez, Marknadschef
på Elgiganten. n
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N YH E T E R
NY LÖSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA KUNDSERVICE

TRYCKTA DIODENS GÅTA LÖST

I tretton år har gåtan förblivit olöst, men nu har Negar Sani, doktorand vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet,
Campus Norrköping, lyckats förklara hur en tryckt diod kan fungera
i GHz-bandet. Dioden utgör den felande länken mellan mobiler och
tryckta etiketter.
Med en artikel publicerad i PNAS, Proceedings of the National Academy of Science in the United States of America, har en trettonårig
gåta som engagerat en lång rad forskare på såväl Linköpings universitet som Acreo Swedish ICT äntligen fått sin lösning.
I artikeln presenteras en diod i tryckt elektronik som arbetar i
GHz-bandet, vilket öppnar en ny möjlighet att skicka signaler från
mobiltelefonen till exempelvis tryckta elektroniska etiketter. Energin
från radiosignalen samlas och används för att switcha etikettens
display. Att dioden är tryckt innebär att den är både billig och enkel
att tillverka.
– Det här innebär att vi kan strömförsörja tryckt elektronik inom
internet of things - sakernas internet - med hjälp av konventionella
mobiltelefoner. Det ger oss helt nya kommunikationsmöjligheter,
säger Negar Sani, doktorand på Laboratoriet för organisk elektronik,
Linköpings universitet. n

“EN MYCKET BEKLAGLIG DOM”

Södertörns tingsrätt dömde 13 juni till Copyswedes fördel i en tvist
med Telia Sonera som gällde upphovsrättsskyddat material i mobiltelefoner. Tingsrätten anser att iPhonemobiler är särskilt ägnade för
privatkopiering.
– Det är mycket beklagligt och framför allt otidsenligt, eftersom
dagens mobiltelefoner i första hand inte används för att lagra musik.
De används till att ringa med, ta bilder, surfa, mejla och lyssna på
streamad och betald musik, kommenterar Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.
Telia Sonera är en av landets ledande importörer av Apples iPhone.
Copyswede menade att mobilerna är särskilt ägnade för privatkopiering av till exempel musik och att man därför har laglig rätt att ta ut
ersättning till upphovsmännen som kompensation. Södertörns tingsrätt gick alltså på den linjen i sin mellandom. Domen kan naturligtvis
komma att överklagas.
– Nu hade man en möjlighet att ta ett rejält steg mot avskaffandet
av den föråldrade kassettbandsskatten. Det är absurt att hävda att en
iPhone - eller annan smart mobil - är särskilt ägnad åt att lagra upphovsrättsskyddad film och musik. Dagens digitala lagring är främst
privata foton och filmer. Det är överhuvudtaget inte rimligt att de kan
beläggas med straffskatt. Kassettbandsskatten blir ännu mer absurd
när man betänker att streamingtjänster som Spotify redan ersätter
upphovsmännen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att avskaffa lagen
som den ser ut nu, säger Klas Elm. n
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Panasonic har lanserat en analystjänst som kan registrera om det
finns kunder i butiken och förbättra företagets kundservice; en ny serie säkerhetskameror som är anpassade till objekt som rör sig snabbt
samt en ny skalbar nätverksinspelning med 32 inspelningskanaler.
Panasonic lanserar nu världens första prisvärda och molnbaserade analystjänst, som kan registrera relevanta rörelsemönster hos
människor och objekt och utlösa ett alarm. Lösningen CLVR (uttalas
”clever”) fås som en del i ett Panasonic Cameramanager-abonnemang, och ger företag möjlighet att optimera sin videoövervakning
med intelligenta larmfunktioner och molnlagring.
Lösningen kan hjälpa företag att förbättra sin kundservice genom
att kamerorna till exempel skickar relevanta meddelanden när en
kund kommer in i en affär eller när en bil kör in på en parkeringsplats.
CLVR är en on demand-lösning som inte kräver någon konfiguration.
Lösningen kan köpas som en del i alla Cameramanagers Business &
Professional-abonnemang från den 1 juli och börjar säljas i Beneluxländerna som en del i den kompletta övervakningskameralösningen
Cameramanager go! n

SAMSUNG FÖRVÄRVAR SMARTTHINGS

Samsung har offentliggjort att företaget slutit ett avtal om att förvärva SmartThings, en ledande öppen plattform för det smarta hemmet
och sakernas Internet. SmartThings stöder ett öppet och växande
ekosystem av utvecklare som producerar nya typer av uppkopplade
enheter och unika molnapplikationer som förändrar hur vi använder
teknik i vår vardag. Med Samsungs resurser och stöd i ryggen kommer SmartThings kunna växa och göra sin plattform tillgänglig för
ännu fler partners och nya uppkopplade enheter.
– Samsung har under en längre tid investerat i flera nya produkter
och enheter som kan prata med varandra över internet. Förvärvet
av SmartThings är en spännande utveckling i vår resa för att hjälpa
människor till en enklare vardag med mindre oro och ett smartare
användande av resurser. Samsung har långtgående och storslagna
planer på att utveckla upplevelsen i hemmet, särskilt inom områden
som har stor tillväxtpotential, såsom energianvändning och säkerhetslösningar, säger Marko Nurmela, vice vd och marknadsdirektör
för Samsung i Norden. n

INTE LÄNGRE TV-AVGIFT FÖR DATOR

Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i juni fast att man inte
längre behöver betala TV-licens för sin dator, surfplatta eller mobil.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med
internetuppkoppling inte kan anses vara en TV-mottagare. Innehavet
av datorn leder därmed inte till att TV-avgift ska betalas. En TV-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta
emot utsändning av TV-program. Den som har en TV-mottagare ska
betala TV-avgift. Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut TV-avgift
av den som har en dator med internetuppkoppling.
HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är “avsedd”
att ta emot utsändning av TV-program. Domstolen konstaterar att det
finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda
genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av
datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en
betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt
stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas. n
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Priserna för att ringa, SMS:a och att använda mobila datatjänster
inom EU sänktes den 1 juli. Det finns sedan tidigare pristak för att
ringa, ta emot samtal, skicka SMS och att använda mobila datatjänster i ett annat EU-land och i vissa andra länder, så kallad eurotaxa.
Eurotaxan sänktes den 1 juli enligt en förutbestämd trappa.
EU bestämde för ett par år sedan att priserna på användning av
mobiltelefonen inom EU skulle sänkas årligen fram till 2014. I år är
det alltså den sista sänkningen enligt det här beslutet. Det pågår för
närvarande diskussioner om att framöver helt slopa de extrakostnader som idag uppstår vid användning av mobiltelefonen inom andra
EU-länder, det vill säga att det skulle kosta lika mycket att använda
den hemma som utomlands. PTS kommer att informera om eventuella beslut på området.
De nya priserna:
Att använda mobila datatjänster ska kosta max 2,24 kr per
•
megabyte inklusive moms (tidigare 4,75 kr).
•
Att ringa ett mobilsamtal ska kosta max 2,13 kr per minut
inklusive moms (tidigare 2,53 kr).
•
Att ta emot ett samtal ska kosta max 0,56 kr per minut inklusive moms (tidigare 0,74 kr).
•
Att sms:a ska kosta max 0,67 kr inklusive moms (tidigare 0,84
kr).
Alla operatörer ska börja använda de nya priserna från den 1 juli
2014. Operatörerna ska också uppdatera sina webbplatser med de
nya priserna.
Operatörerna är skyldiga att automatiskt tillämpa en spärr för
datatrafik som slår till när man når en gräns på 50 euro exklusive
moms. Kunden ska få ett meddelande när summan börjar närma sig
50 euro-gränsen. Om kunden inte meddelar att denne vill fortsätta
använda datatjänsten utöver gränsen, ska tjänsten spärras. Spärren
ska vara gratis.
Från den 1 juli 2014 kan det även ges möjlighet för kunden att välja
en alternativ svensk operatör för användning av mobiltelefonen på
utlandsresan. När kunden återvänder från resan återgår hanteringen
av kundens mobiltelefoni sedan till den operatör som kunden har
avtal med för sin mobiltelefoni i Sverige. Det kan även bli möjligt för
kunden att köpa mobilsurfpaket i olika mobiloperatörers nät i det
besökta landet och därmed betala lokala taxor.
Huruvida det faktiskt kommer att gå att välja en alternativ operatör
från och med den 1 juli är osäkert. Det hänger på om operatörerna
har hunnit sätta upp sådana avtal mellan sig. PTS rekommenderar att
kunden kontaktar sin mobiloperatör för att höra vilka alternativ som
finns.
Följande länder ska tillämpa eurotaxa och dataspärr:
* de 28 EU-medlemsstaterna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
* Azorerna, Madeira och Kanarieöarna samt Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana och Réunion.
* EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein har också valt att
tillämpa eurotaxa och dataspärr.
EES-landet Schweiz tillämpar inte eurotaxa eller dataspärr. Tänk
också på att de områden som inte ingår i EU (såsom Monaco, San
Marino, Andorra, Kanalöarna och Isle of Man) kan tillämpa högre
taxor och sakna dataspärr. Kontrollera på din operatörs webbplats
eller genom kundtjänsten vilka priser som gäller på de platser du
planerar att besöka. n

Besök oss på monter #111 i hall 3.2

N YH E T E R
MEDIA MARKT ON TOUR

REKORDRESULTAT FÖR PLAYSTATION4

På spelmässan Gamescom i Köln meddelade Sony att PlayStation4
(PS4) har sålt i över tio miljoner exemplar över hela världen på mindre än nio månader. Därmed är PlayStation4 den snabbast växande
plattformen i PlayStations 20-åriga historia.
– Gensvaret på det breda utbudet av unika spelupplevelser på PS4
har varit fenomenalt. Vi är väldigt tacksamma för stödet från PlayStation-spelare över hela världen, och vi ser fram emot att lansera mer
spännande innehåll och tjänster under de kommande månaderna,
säger Andrew House, VD och koncernchef för Sony Computer Entertainment Inc.
Sedan lanseringen i november i fjol har det sålts över 30 miljoner
spel för PS4 över hela världen.
På Gamescom visades flera nya spelupplevelser och funktioner
som är exklusiva för PS4. Med den kommande systemuppdateringen
till PS4 kommer spelare att kunna ladda upp sina bästa spelögonblick
direkt till YouTube. Funktionen ”Share Play” gör att spelare kan bjuda
in sina vänner i spel, även om de inte äger spelet.
Den nya minikonsolen PlayStationTV släpps den 14 november.
Förutom möjligheten att spela över 1 000 spel från PS Vita, PS One
och PSP kan PlayStation TV även användas för att strömma PS4-spel
lokalt över Wi-Fi. n

SVENSKARNAS MOBILBEROENDE KARTLAGT

I en ny undersökning på initiativ från Samsung genomförd av YouGov
av 1002 personer i åldrarna 18-55+ visar det sig att svenska befolkningen tror sig vara mer beroende av sina telefoner än vad de är. I
undersökningen framgår det att drygt hälften av Sveriges befolkning
upplever sig vara beroende av den.
•
54 % känner att de är beroende av sina telefoner.
•
40 % klarar sig utan sin telefon två dagar eller mer. Endast 7 %
uppger att de inte skulle klara sig alls.
•
66 % använder telefonen 1-2 timmar om dagen.
•
19 % tittar på telefonen det sista de gör innan de somnar, i
förhållande till 40 % som aldrig gör det.
Däremot på frågan hur länge de kan vara utan sin telefon svarar 7
av 10 att de kan klara sig utan den minst en hel dag och mer än hälften av dessa uppger att de kan klara sig två dagar eller mer utan sin
telefon. Endast sju procent av befolkningen anger att de inte skulle
klara sig alls.
– Mobilen fungerar idag för de flesta som en personliga assistent
och spelar därför en väldigt stor roll i vår vardag. Vi gör allt från
bankärenden och sjukanmälan till att kolla på film och stora sportevenemang, spela spel och boka klipptid med hjälp av en smartphone.
Den enorma bredden på funktionalitet kan vara en anledning till att
vi tror att vi är mer beroende av mobilen mer än vad som verkligen
är fallet, säger Andreas Bergqvist, nordisk produktchef för mobiler på
Samsung.
Undersökningen visar att mer än sex av tio använder sin telefon så
lite som 1-2 timmar om dagen. n
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Under augusti till oktober är Media Markt tillsammans med Intel &
Microsoft ute på en nationell utbildningsturné. Utbildningsupplägget har skapats specifikt för denna turné och fokuserar på att ge
besökarna perspektiv, bakgrund och visioner inom området IT och
kommunikation. Fokus kommer bland annat att ligga på 2-i-1 datorer
(hybrider mellan dator och surfplatta).
Turnén kommer först stanna på samtliga Media Markt-varuhus
under augusti för att erbjuda alla besökare utbildning och förmånliga
erbjudanden på utvalda 2-i-1. Under september kommer sedan turnén att stanna på tio utvalda universitet för att erbjuda föreläsningar
och personlig dialog med studenter. Nuvarande och morgondagens
teknologi kommer visas inuti trailern (se turnéplan nedan).
– Retail är en viktig kanal för Intel och då Media Markts ambition
är att leda försäljningen av 2-i-1 produkter vill vi gärna stödja dem.
Kunskap är nyckel till framgång och därför satsar vi tillsammans med
Microsoft på en utbildningsturné runt hela Sverige, säger Christian
Ekenberg, Consumer Sales & Marketing Manager, Intel Northern
Europé.
– En av grundstenarna för Media Markt är att erbjuda innovationer
till konsumenter och vi har en stark ambition att även utbilda konsumenter inom ny teknik. Vi tror starkt på denna kategori för att den
förenar de två största produktgrupperna inom IT. Tack vare det goda
samarbetet med Intel och Microsoft har vi nu möjlighet att sätta ihop
denna turné tillsammans, säger Andreas Vogler, CPO Media Markt. n
2-IN-1 EXPERIENCE TOUR
(22 ställen besöktes i augusti)
Västerås 3/9
Uppsala 4/9
Gävle 5/9
Sundsvall 6/9
Umeå 7/9
Luleå 8/9

2-IN-1 UNIVERSITY TOUR
Luleå Universitet 10/9
Umeå Universitet 11/9
Umeå Universitet 12/9
Sundsvall Universitet 15/9
Uppsala Universitet 16/9
Uppsala Universitet 17/9
Göteborg Chalmers 18/9
Göteborg Chalmers 19/9
Göteborg Chalmers 22/9
Lund Universitet 23/9
Lund 24/9
Lund 25/9
Linné Universitet 26/9
Jönköping 29/9
Stockholms universitet 30/9
Stockholms universitet 1/10
Stockholms universitet 2/10
KTH 3/10
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S N AB B IN DEX

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:

TV-försäljningen i juni
drar branschen uppåt
Hemelektronikbranschen går bättre. Försäljningen i juni var 6,6 procent bättre än motsvarande månad 2013.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

D

et totala försäljningsvärdet för första halvåret inom
svensk hemelektronik närmar sig nu positiva siffror
och stannade på -3,5 procent jämfört med de första
sex månaderna förra året. Och det är nu TV som är loket och drar
branschen uppåt. Den totala TV-försäljningen är 2 procent bättre
än i fjol och det är fortsatt de stora skärmarna som konsumenterna efterfrågar. Skärmar på 43 tum och större har under första
halvåret sålt nära 20 procent bättre än motsvarande period 2013.
– Fotbolls-VM påverkade säkert försäljningen av TV i juni, men
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det är först när vi summerar hela året som det går att se om det
innebar en merförsäljning, säger Klas Elm.
Intressant att notera är att ljudprodukter nu helt återhämtat
sig. Totalt visar kategorin Audio att försäljningen är på samma
nivå som för första halvåret i fjol.
– Vi har väntat på att det ska lossna för audio. Det lanseras
många produkter som erbjuder bra ljud till alla spelare. Inte minst
trådlösa system, säger Klas Elm.
Mobiltelefoner och surfplattor fortsätter att öka. 2013 var ett
bra försäljningsår för mobiltelefoner och surfplattor, men ändå
visar siffrorna för försäljningen under årets första halvår ännu
bättre siffror – en ökning med 4,0 procent respektive 3,8 procent.
Kategorier som visar små variationer, men med fortsatt sämre
försäljning än motsvarande period 2013 är laptopar och datorer,
kameror, set-top-boxar och blu-ray-spelare. Spelkonsoler visar
stora variationer under de första sex månaderna för året. n

S NAB B INDE X

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:

Troligen för varmt
för butiksbesök i juli?
Återhämtningen inom hemelektronikbranschen
seglade in i sommarstiltjen under juli månad i
år.

– Vi får hoppas att det bara är ett hack i kurvan. Vi tror fortfarande att hemelektronikbranschen är i en period av återhämtning
efter några tunga år, säger Klas Elm.

TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

Viss ökning från hög nivå

F

örsta halvåret 2014 visade kontinuerligt förbättrade
försäljningssiffror av hemelektronik. Men juli innebar
en inbromsning. Totalförsäljningen sjönk till -4,7 procent i förhållande till de första sju månaderna förra året.
Den totala TV-försäljningen är fortfarande bättre än i fjol, men
endast med 0,3 procent. Fortsatt är det de stora skärmarna som
konsumenterna efterfrågar. Skärmar på 43 tum och större har
under årets första sju månader sålt 16,8 procent bättre än motsvarande period 2013.

Mobiltelefoner och surfplattor fortsätter att öka trots att 2013 var
ett bra år.
Perioden januari till och med juli visar en ökning av försäljningen med 3,3 procent respektive 1,0 procent. Spelkonsoler har haft
stora svängningar under året, men visar ackumulerat en försäljning som är 4,8 procent bättre än 2013.

Vädret har sannolikt påverkat

– Det var ju sagolikt bra väder i juli. Att åka in till stan och gå i
butiker är kanske inte det första man tänker på. Sol och bad har
nog lockat mer, säger Klas Elm. n
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På www.batenborch.eu finns mer information om det nya, nordiska specialistföretaget.

En mythbuster
gör entré i Norden
Batenborch och Lighthouse Group etablerar
nytt nordiskt specialistföretag.

B

atenborch International har gått samman med
Lighthouse Group och kommer att etablera det nya
rekryteringsföretaget Batenborch Nordic. Företaget
kommer att fokusera på exekutiva rekryteringar och interimslösningar inom försäljning och marknadsföring. Det nya företaget
anger att de vill utmana branschens status quo genom att ändra
synen på hur man hittar, attraherar och anställer supertalangerna
inom försäljning och marknadsföring.
Den nordiska marknaden för ledande befattningar och tillfälliga
lösningar har, enligt företaget, inte expanderat särskilt mycket
de senaste åren – den gängse uppfattningen är att rekrytering

Lighthouse Group & Batenborch

Lighthouse Group is a leading group of companies specialized
in tactical and strategic sales and marketing activities in the
Nordic region. The group assists over 100 strong consumer
brands and consists of the following companies: Sale Nordic,
TODAY Retail Communication Agency, PopUp Stores, Shiny
Happy People and Lighthouse Lab.
Batenborch International, who was founded over 25 years
ago, has evolved rapidly to a global expert in Sales & Marketing. The aim is to be the most trusted name in Marketing &
Sales Recruitment and Interim Management. n

av verkställande och ledande befattningar tar lång tid eftersom
dessa processer antas vara komplicerade och tidskrävande. Det är
den myt som Batenborch Nordic vill slå hål på.
– Idén om att högre positioner innebär en längre rekryteringsprocess är helt enkelt felaktig. Allt handlar om att känna dina
kandidater på en personlig nivå, att förstå dina klienters behov
och att ha en organisation på plats som arbetar med en smidig
och effektiv process, säger Thomas Runsten, partner på Batenborch Nordic.

Ett kvarts sekel

Batenborch International grundades 1989 av Dominique Dierckxsens och har vuxit till en global expert inom försäljning och marknadsföring. Företaget finns i Belgien, Frankrike, Nederländerna,
Tyskland, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Marocko och nu även i
Norden.
– Vi har velat närma oss Norden under en lång tid. Regionen
är känd för att ha en stark och innovativ företagskultur, en stabil
ekonomisk tillväxt och även talangfulla och ambitiösa personer.
Partnerskapet med Lighthouse Group och etableringen av denna
nya enhet är ett väldigt strategiskt drag som gör att vi kan erbjuda
en bredare geografisk räckvidd för både kunder och kandidater,
säger Frédéric Lhospied, International Development Leader för
Batenborch International.
– Vi märkte att det behövs en rättfram rekryteringsspecialist
och tillsammans med Batenborch International kan vi nu erbjuda
den nordiska marknaden ett partnerskap utanför Norden. Vice
versa kommer det nu också att bli lättare för den globala marknaden att hitta en väg in till den nordiska marknaden, avslutar
Thomas Runsten. n

16 RATEKO 4/2014

VSX-924
S
Pioneer H
Namnlöst
Untitled-

GROUP
DYNAMICS
POWERED BY PIONEER.

VSX-924

Vill du dansa till musik eller fängslas av surround i biomörkret? Oavsett vad du väljer ger VSX-924 dig full
kontroll över upplevelsen via styrning från telefon eller surfplatta. Utforska miljontals låtar trådlös via
Spotify Connect i ett perfekt inställt system. VSX-924 erbjuder den lättaste installationen någonsin med den
inbyggda konfigurationsguiden. Så förhöj din vardag med omringade dynamik eller en perfekt stereobild.
www.pioneer.se

VSX-924
Sweden
1
Pioneer
HB1408.indd
1
Namnlöst-7
1 HemmaBio.indd
Untitled-2 1

THE CONNECTING FACTOR - PIONEER

2014-06-09
13:40:24
2014-07-18
13.16
2014-06-09
13.55
2014-08-22 13:25:35

F Ö R ETAG

Retailväxt ger er kraften att växa, både
vad gäller omsättning och resultat. Vi hjälper er med allt ifrån att stärka ert säljteam
både på golv- och ledningsnivå, utarbeta
etableringsplanen, verifiera och söka
upp rätt affärslägen samt säkra strategin
och kvaliteten i det långsiktiga växtarbetet. Växten kan komma både organiskt
och genom nyetablering, det som dock
genomsyrar alla våra tjänster är att växten
skall ske med kvalitet. Med rätt plan så
kan ni etablera nya butiker utan att riskera
att kompromissa med era kärnvärden. Och
eftersom vi gör jobbet, så kan ni fokusera
på den löpande driften.
Texten ovan är från www.retailvaxt.se,
där man bland annat kan läsa ett antal
krönikor som fokuserar på detaljhandel –
med rubriker som:
• Min enkla checklista vid butiksetablering
• Varför nöja sig med att vara mindre
än bra?
• Resultaten kommer alltid från en
välbyggd grund!
• Anställ entusiaster med attityd!
Detaljhandeln behöver entusiasm
• Tankens kraft är stor – Tänk ”JA”!
• Attityden är allt! Gör det ”lilla
extra”
Retailväxt AB grundades i maj 2014 av
Patrik Johansson, som har 23 års erfarenhet av detaljhandel. De senaste tio
åren har Patrik varit Sverigechef för Hi-Fi
Klubben, och under den perioden växte
kedjan med 17 butiker (från 11 till 28) och
omsättningen fyrdubblades.

Säljutbildning

Patrik Johansson, Retailväxt AB.

Vill du ha
hjälp att växa?
Retailväxt AB är ett företag som startade sin verksamhet i maj
i år – och visionen är att ”Retailväxt ska förädla försäljningen
i detaljhandeln genom förändring, förbättring och förstärkning
av kundmötet, lokalisering samt interna processer.”
TEXT: OLA LARSSON

A

lla företag behöver växt –
stillestånd är tillbakagång.
Många detaljhandelsföretag
står inför det faktum att det inte finns
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interna resurser eller kompetens när det
är dags att expandera. Retailväxt hjälper
detaljhandelskedjor och enskilda butiker
att växa.

Den 12 november anordnar Retailväxt en
säljutbildning kallad ASK – Attityd Säljteknik Känsla.
Patrik Johansson berättar att för att
hålla en bra kvalitet och dynamik i utbildningen så blir det små grupper, så det
finns plats för max tio personer denna
dag. Mer information om ASK finns på
www.retailvaxt.se.
Retailväxt AB är idag ett enmansbolag,
och Patrik tar hjälp av sitt nätverk för
assistans, men planen är att växa steg för
steg.
– Angående Retailväxts framtid så är
ambitionen att växa, och då växa smart.
Jag menar att det finns massor att göra
när det gäller förbättringsområden i detaljhandeln, och målet är att bli den ledande
partnern när det gäller att hitta vägar till
ny omsättning och lönsamhet, säger Patrik
Johansson. n

H AN D L ARE

Susanne Ehnbåge och Fabian Bengtsson, SIBA.

Susanne Ehnbåge
blir ny VD för SIBA
Den första september blir Fabian Bengtsson
styrelseordförande för SIBA-koncernen och
styrelsen har utsett Susanne Ehnbåge, nuvarande Vice VD, till hans efterträdare.

S

usanne Ehnbåge har en gedigen bakgrund hos SIBA
där hon började som affärsutvecklare 2003. Två år
senare blev hon E-handelsansvarig och 2007 blev hon
marknadschef. Sedan april 2011 har Susanne arbetat som Vice VD
för SIBA och med start första september tar Susanne det yttersta
ansvaret för SIBA genom sin nya roll som VD.
Fabian Bengtsson har jobbat som VD för SIBA sedan 2001 och
har under dessa år utvecklat och utmanat SIBA och hemelektronikbranschen med nya projekt, kampanjer och satsningar. Efter
tretton år som VD togs beslutet att gå in i nästa fas.

Nästa fas

– Alla bolag behöver en förändring och efter tretton år i samma
tjänst har jag sett en tydlig positiv förändring och utveckling i såväl SIBAs lönsamhet som hos min efterträdare, Susanne Ehnbåge.
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Nu är tiden mogen för nästa fas, med Susanne som VD och jag
själv som styrelseordförande kan vi fortsätta vårt arbete med att
stärka SIBAs varumärke ytterligare och göra SIBA till det självklara
och naturliga valet för alla. Jag själv, såväl som min familj har stort
förtroende och respekt för Susanne och det arbete hon hittills
gjort för SIBA samt det arbete som komma ska. Vi är helt övertygade om att dessa förändringar kommer att leda SIBA in mot en
ännu ljusare framtid, säger Fabian Bengtsson, framtida styrelseordförande för SIBA.
– Jag är glad och stolt över att få förtroendet från familjen
Bengtsson att leda SIBA framåt. Det har funnits en personlig målbild för mig att hela tiden utvecklas under den tid jag har arbetat
på SIBA och senaste tiden har målsättningen blivit allt tydligare
och konkret – nämligen att ta det fulla ansvaret att driva SIBA
framåt. Jag känner mig trygg i uppdraget och finner stor stöttning
i såväl ledningsgruppen som övriga fantastiska medarbetare inom
bolaget. Men även genom Fabian Bengtsson i hans kommande
roll som styrelseordförande. Jag kommer att ta tillvara på den
långa historik som finns i bolaget men ser även en stor potential
och många möjligheter i att stärka SIBA inom alla försäljningskanaler och målet är att göra SIBA till det självklara valet för kunderna. Det skall vara enkelt och roligt att handla hemelektronik på
SIBA, säger Susanne Ehnbåge, kommande VD för SIBA. n
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Canal Digitals Höstkampanj

uPPlEV allT
fritt i 3 månader!
Kunden får prova våra största paket, Familjepaketet och
C More Max kostnadsfritt de första tre månaderna – de
bästa serierna, filmerna, dokumentärerna och sporten.
Byta kanalpaket när man vill
Givetvis fortsätter vi med vårt unika ”byt fritt” !
Kunden kan kostnadsfritt byta kanalpaket när han
eller hon vill under avtalstiden, från 198 kr/mån.

Erbjudande värde 8189 kr
Byt fritt!
Bara hos
Canal
Digital!
Abonnemanget löper på 24 betalande månader. Startavgift 695 kr tillkommer.
Minsta totalkostnad (Lokalpaketet + startavgift) är 5447 kr. Du kan byta kanalpaket
när du vill under avtalstiden, från 198 kr/mån. Gäller t.o.m. 14/2 2015.

värde 924 kr
Familjepaketet 3 mån 0 kr
värde 1320 kr
C More Max 3 mån 0 kr
värde upp till 2850 kr
Basinstallation 0 kr
värde 895 kr
Antennpaket 0 kr
Boxrabatt värde 2200 kr
HD-box 499 kr

HD och Play ingår utan extra kostnad!

Tveka inte att höra av dig till någon av våra distriktschefer!

Distriktschef Väst
Anders Lindgren
0765-26 25 55

Distriktschef Öst
Andreas Blomqvist
0765-26 25 88

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Distriktschef
Gävle/Dalarna
Calle Sundell
0709-11 88 67

Distriktschef
Stockholm
Milos Englund
0709-11 88 76

Distriktschef Norr
Marcus Sundelin
0706-658867

Sveriges nöjdaste kunder tre år i rad!

F Ö R ETAG

Rasmus Nilsson med Survive iT City 4000 Power bank och Rock iT Pro One Bluetooth-hörlurar vid Stora Teatern i Göteborg. (foto: Ola Larsson)

Mobila premiumprodukter

Ladda med stil
Swetech Group är namnet på ett svenskt fö– Design på både produkt och förpackning är något vi har jobretag som grundades i april i år, men arbetet
med de produkter som nu lanseras påbörjades bat med väldigt hårt. Man skall vara stolt över att visa upp sin
Survive iT. Idag är det mycket viktigt med smarta, snygga förpackför ungefär ett och ett halvt år sedan.

wetech Group - Swedish Tech & Design AB - lanserar
nu ett antal ”Power banks” (mobila batterier) som
är avsedda att ladda mobiler och surfplattor, kallade
Survive iT – ett namn som syftar på att vi idag är väldigt beroende
av att vi har ström i våra bärbara produkter.
– Vi är idag väldigt beroende av att mobilen eller surfplattan
hela tiden har laddat batteri. Hela vårt liv och kommunikationen
mot omvärlden ligger idag i mobilen, plattan eller datorn. Har
man inget batteri i telefonen blir det lätt panik, stress och oro.
Det blir alltså mer och mer viktigt att kunna ladda mobilen var
man än är, och vi har gett våra ”Power banks” namnet Survive iT
– ett namn som står för produktens nytta och syfte, säger Rasmus
Nilsson, Försäljnings- och marknadsansvarig på Swetech Group.

ningar som tar liten plats och väcker stort intresse. Survive iT
ligger i prissegmentet midrange men är egentligen väldigt solida
premium-produkter, och vi har valt att jobba med aluminium för
att konkurrenter jobbar med billig plast som repas, knakar och
lätt går sönder. Produkterna har inga knappar och inga rörliga
delar, vilket innebär att produktens livscykel ökar och man får en
mer nöjd kund, förklarar Rasmus Nilsson.
Swetech Group lanserar nu fem ”Power banks”:
• Survive iT City (4 000mAh) är en slimmad modell i rep- och
stöttålig aluminium (unibody design) i fyra färger.
• Survive iT Glow (5 200mAh) görs i åtta olika färgkombinationer och toningar, och är tänkt att attrahera en bred
kvinnlig målgrupp.
• Survive iT Diamond (6 000mAh) har en bred målgrupp där
stark strömstyrka kombineras med modern design.
• Survive iT Infinity (7 800 och 10 400mAh) finns i två färger
och har stor kapacitet, för en mer resande målgrupp.

Survive iT City 4000 Power bank (4  000mAh).

Survive iT Glow 5200 Power bank (5  200mAh).

TEXT: OLA LARSSON

S
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FÖ RETAG

Trion bakom Swetech Group från vänster: Simon Fard, VD, Rasmus Nilsson, Försäljning/marknadsansvarig & Samad Kasrayan, Designansvarig.

– Vi har de minsta ”Power banksen” på marknaden i förhållande till hur mycket mAh de rymmer, men just Infinity (som är
ungefär hälften så stor och väger hälften så mycket som konkurrenterna med liknande kapacitet) rekommenderar vi inte till
personer som rör sig i city-kärnan varje dag. Då passar City, Glow
eller Diamond bäst, säger Rasmus Nilsson.
En funktion (som Swetech Group sökt patent för) i Survive iT
City är att när man öppnar luckan där de två USB-uttagen finns en ingång och en utgång - så vibrerar produkten. Fyra vibrationer
innebär att den är fulladdad, tre att det återstår tre fjärdedelar
av kapaciteten i batteriat, två betyder att halva kapaciteten finns
kvar och en vibration innebär en fjärdedel kvar.

Fler kategorier

När undertecknad träffade Rasmus Nilsson i Göteborg i slutet av
april berättade han att Swetech Group förutom Survive iT inom
kort kommer lansera produkter inom ytterligare tre kategorier:
• Rock iT – Ljudprodukter, som till exempel Bluetooth-hörlurarna Rock iT Pro One och Bluetoothhögtalare.
• Connect iT – Kablar och liknande tillbehör, som till exempel
HDMI 4K-sladdar.
• Save iT – USB-minnen och minneskort med mera.

Survive iT Diamond 6000 Power bank (6  000mAh).

Företaget

Swetech Group bildades i april 2014 av trion Samad Kasrayan, Designansvarig, Rasmus Nilsson, Försäljnings- och marknadsansvarig
och Simon Fard, VD.
Rasmus Nilsson berättar att han träffade Simon under tiden då
de båda var anställda på en stor elektronikkedja, och att deras
erfarenheter därifrån bland annat innebar att de insåg att det
fanns ett stort glapp på marknaden – mellan billiga produkter
med extremt låg tillverkningskostnad (vilket återspeglas i såväl
kvalitet som design och funktion) och produkter med omkring 25
procent högre tillverkningskostnad som marknadsfördes hårt och
såldes med mycket höga marginaler i förhållande till tillverkningskostnaderna.
– Vi kände då, som vi känner nu, att vi inte kan stå bakom
typiska ”slit-och-släng-produkter”. Vi vill ändra marknaden. Mer
åt det genuina och hållbara. Vi vill nu ge återförsäljarna riktiga
produkter med riktigt bra kvalitet till ett bra pris. Inte billiga och
ogenomtänkta produkter för ett omotiverat högt pris. Vi vill stå
för genuinitet och äkthet, avslutar Rasmus Nilsson.
Mer info på www.swetechgroup.com och www.surviveit.se. n

Survive iT Infinity Power bank (7  800mAh och 10  400mAh).
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Luktfri 3D-skrivare i hemmet
glasplatta i borosilikat-glas laminerat med
ett speciellt ytskikt som har god vidhäftning för de flesta plaster för FFF-utskrift på
marknaden idag. Byggplattan hålls på plats
med tre neodymium magneter, vilket gör
det lätt att ta bort plattan innan man tar
bort utskrifterna.
Skrivhuvudet på den nya ZYYX 3D Printer är också omarbetat, med en stark fläkt
som kyler plasten efter extrudering för en
hög finish vid utskrift. Även i skrivhuvudet
finns fokus på tillförlitlighet då själva matningsmekanismen för plasttråden är lätt
att komma åt för underhåll och rengöring.

Företagets samarbeten

I juli lanserade Göteborgsföretaget Magicfirm Europe AB 3Dskrivaren ZYYX 3D Printer, framtagen både för hemmabruk och
professionellt bruk. Magicfirm Europe anger att de med denna
produkt tillfört ett antal innovativa lösningar på några av de
stora problem användare av 3D-skrivare har idag.

E

tt grundläggande problem med
alla 3D-skrivare för användning
hemma och i kontorsmiljö idag
är att de avger lukt och gaser vid användandet – detta eftersom plasten som bygger upp utskriften värms upp till mellan
200-250 grader i skrivhuvudet, förklarar
Magicfirm. 3D-utskrift med vissa typer av
plast såsom PLA anses inte utgöra någon
hälsorisk, medan andra som ABS och
Polyamid (nylon) avger gaser - vid utskrift som innehåller hälsovådliga ämnen.
Utöver detta är 3D-utskrift idag även
ett potentiellt arbetsmiljöproblem om
maskinen står i kontorsmiljö då all typ
av 3D-utskrift innebär en kontaminering
av luften med avseende på lukt, menar
företaget.
Magicfirm Europe har tagit sig an detta
problem genom att konstruera en sluten
byggvolym som hålls vid ett svagt undertryck med hjälp av en långsamtgående
utsugsfläkt. All luft som lämnar skrivaren
filtreras genom ett filter innehållande
bland annat aktivt kol, vilket tar bort lukt
och skadliga ämnen från luften. Den slutna
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byggvolymen gör också att temperaturen
hålls stabil under utskrift, vilket minskar
risken för spänningar i den färdiga utskriften.

Minskade utskriftsproblem

Ett annat problem med dagens 3D-skrivare
är dålig vidhäftning av första utskriftslagret
på byggplattan, vilket leder till frekventa
utskriftsfel. Magicfirm Europe har löst
detta med ett nytt system runt byggplattan
som skall ge en mycket hög tillförlitlighet
i utskrifterna. En nyckelkomponent i detta
system är det nya automatiska kalibreringen av byggplattan som görs innan
varje utskrift. Skrivhuvudet är utrustat
med en mätprob som mäter in byggplattan på tre punkter, och dessa mätvärden
används sedan av mjukvaran i skrivaren
för att kompensera positioneringen av
byggplattan i realtid under utskriften. För
att säkerställa den noggrannhet som krävs
kalibreras proben individuellt för varje
skrivare i produktion.
En annan nyckelkomponent är byggplattans konstruktion, som består av en

Magicfirm Europe AB är startat av Mats
Moosberg, och är delägt av den kinesiska
tillverkaren av 3D-skrivare; Magicfirm LLC.
– 3D-skrivare är ju en ouppnåelig pojkdröm som plötsligt blev verklighet, och
mitt intresse för tekniken utgår nog mest
ifrån denna enkla slutsats. Efter att ha köpt
och fått igång min första 3D-skivare kunde
jag dock konstatera ett antal brister, och
bland det första jag kunde konstatera var
att det inte kändes OK att låta min 3-åriga
son vistas i närheten av skrivaren eftersom
den avgav en ganska skarp lukt av plast –
och sonen var ju mycket entusiastisk över
detta inköp så det var bara att börja skissa
på en lösning, säger Mats Moosberg, VD
för Magicfirm Europe.
Magicfirm Europe har arbetat tillsammans med det amerikanska företaget
Simplify3D för att integrera deras mjukvara med skrivaren, och har slutit ett avtal
att leverera Simplify3D med alla skrivare.
Simplify3D är en professionell allt-i-ett
programvara för 3D-utskrift som av många
anses överlägsen konkurrenterna, enligt
Magicfirm.
– Efter att fått kontakt med Magicfirm
LLC i Kina etablerade vi ett samarbete
som nu lett fram till ZYYX 3D Printer, och i
denna produkt finns ett antal av de idéer
som jag började skissa på hemma med
sonen i knät. Vi har nu ett nära samarbete
med såväl vår partner i Kina som med
Simplify3D i USA, och vi har nära kontakter
med 3D-skrivarexperter i Sverige och USA,
och jag tror att denna globala miljö är
en grundförutsättning för att lyckas med
dessa typer av produkter framöver, säger
Mats Moosberg.
Skrivaren använder standard 1,75mm
plastfilament, och har en byggvolym på
270x230x195mm. 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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Inför Photokina 2014
Den 16-21 september i år anordnas fotomässan Photokina i Köln för 33:e gången, Inför
mässan anordnades ett pressmöte i Stockholm den 11 juni, där Kölnmässans vice president Markus Oster berättade om den kommande mässan, och hans anförande återges
här i sin helhet.
TEXT: MARKUS OSTER, VICE VD KOELNMESSE

M

ina damer och herrar, som representant för Koelnmesse vill jag nu önska er hjärtligt välkomna
till årets presskonferens för Photokina 2014. Det
är mycket roligt att ni har valt att komma hit för att själva ta del av
nyheterna och se hur Photokina 2014 har utvecklats.
I år firar fotografiet 175 års-jubileum. I mer än 60 år har Photokina förvandlat Rhenmetropolen Köln till ett centrum för alla
bildälskare – och i allt större utsträckning även filmälskare. Den
har inte bara blivit en fast hållpunkt för foto- och bildbranschen
i egenskap av världens största internationella mässa, utan har
under årens lopp hela tiden vunnit i betydelse. Sedan många år
förenar Photokina alla delar av bildbranschen på en plats. Världar
som du kan nosa på, uppleva och dyka ned i. Världar där den fascinerande bildvärlden kan upplevas. Här presenteras innovationer, och nyskapande tekniska nyheter och trender står i centrum.
Som inget annat evenemang förenar mässan industrin, handeln,
professionella användare och fotoentusiaster. Och i centrum
står alltid fascinationen för och känslan i bilden. Därigenom är
Photokina mycket mer än en ren teknikmässa; den är ett evene-
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mang som ingen som arbetar med fotografier, yrkesmässigt eller
privat, bör missa. Men det är svårt att förklara i ord. Därför låter
vi bilderna tala istället.

Bildvärlden

Mina damer och herrar, ni förstår: Photokina är mycket mer än
en presentation av de enskilda utställarna. Den omfattar hela
bildvärlden, och understryker de emotionella aspekterna av
bilden i samhället. Men mässan är även den viktigaste handelsplattformen för branschen. Med minst omkring 185 000 besökare från 166 länder fick världens ledande mässa för foto- och
bildbranschen 2012 ett rejält uppsving i antalet besökare. Antalet
fackbesökare låg på omkring 48 procent, varav 42 procent kom
från andra länder – detta är en tydlig ökning jämfört med tidigare
år. (+7,5 procent). Det är framförallt bland fackhandlare och bildproffs från (+16 procent) Nordamerika (+26 procent) och Östeuropa (+40 procent) som Photokina har fått ett rejält uppsving. Och
även massmedialt var Photokina 2012 den stora megahändelsen
för branschen med mer än 6 000 journalister från 73 länder.
Omkring 22 000 internationella bidrag i pressen, på webben,
samt i radio och TV uppmärksammades av mer än 200 miljoner
människor i hela världen. Den fortsatt tydliga internationaliseringen och den höga orderingången från handeln understryker
Photokinas betydelse som internationellt ledande handelsplats
för branschen.
Så har vi kommit till årets Photokina som äger rum mellan 16
och 21 september i Köln. Redan nu kan vi glädjas åt ett mycket
positivt mellanresultat vid uthyrningen. Omkring 80 procent av
ytan är redan reserverad. Vi räknar med omkring 1 000 utställande företag från omkring 40 länder på Photokina 2014. Vid sidan

MÄSSA

av de senaste produktnyheterna från alla delar av bildvärlden
kommer i synnerhet action cams, filmning med fotokameror och
tekniker för enkel sammankoppling av apparater och Internet att
höra till de populäraste temana vid mässan.

Mer än teknik

Det här året kommer vi att engagera besökarna på nya sätt. I linje
med mottot ”Fotografier är mer än teknik” skapar fem temaområden på mässan en kompakt struktur och koncentrerar sig mer på
de känslomässiga aspekterna av fotografering. Kameror, objektiv
och utrustning hör till temaområdet ”capture your world”, medan
ljus, blixtar och stativ bildar temaområdet ”light up your world”.
Erbjudanden som rör lagring, sammankoppling och överföring av
bilder och data sammanfattas under ”share your world”. ”create
your world” är namnet på det tema som innehåller erbjudanden
om inmatning, redigering och behandling. Alla produkter och
tjänster inom efterbehandling, utskrifter och presentation hittar
du under rubriken ”show your world”.
Om vi sedan övergår till de teman som årets Photokina kommer att kretsa kring. Det första temat blir då ”Movie”. Fotografer
blir allt oftare regissörer. Det är de kraftfulla videofunktionerna
i kamerorna som gör det möjligt. Både användarnas beteende
och produktsortimentet i fråga om kamerors och smartphones
filmfunktioner har blivit en marknad som vuxit mycket inom
bildbranschen.
Emellertid kräver viss filminspelning i vissa situationer en annan form av handhavande än DSLR- och DSLM-kameror, som är
optimerade för fotografering, kan erbjuda. Här har en helt ny
tillbehörsindustri etablerats som gör professionella filminspelningar bekvämare med sådana kameror. Med ”Photokina movie”
kan Photokina inte bara erbjuda både fack- och privatbesökare ett
omfattande sortiment av produkter för filminspelning ur områdena maskinvara, programvara och tillbehör, utan visar hela processkedjan vid filmning för fotografer och filmare, och erbjuder
dessutom besökarna ett förstklassigt ramprogram med föreläsare,
workshops och produktexperter.

Sammankoppling

Actionkameror, smartphones och frågan hur dessa enheter kan
sammankopplas och anslutas till Internet är andra centrala teman
för årets Photokina. Det handlar om teman som redan idag ger
unga människor en helt ny tillgång till fotografier. Man har aldrig
fotograferat så mycket som man gör idag – och detta redan från
barnsben. Tack vare denna utveckling har bildbranschen inga problem att hitta lovande talanger. Men det är viktigt att även kunna
locka denna unga målgrupp med mer ”kvalitativ” fotografering. Vi
har därför utformat specialsektionen ”Photokina communities”.
Under rubriken ”be mobile, be in action, be connected” rymmer denna sektion ett spännande evenmangs- och scenprogram
för fotointresserade grupper, unga och mycket unga fotografer,
smartphone-fotografer och outdoor-entusiaster.
Photokina communities blir härigenom till en central mötespunkt för fotoentusiaster och Web 2.0-fans. Men den är också
ett presentationsgränssnitt för sociala nätverk, fotofestivaler,
föreningar, förlag, app-designers och leverantörer inom actionfotografering och konnektivitet. I centrum står community stage
med ett omväxlande scenprogram med workshops, fotosessioner,
tävlingar, föreläsningar och diskussioner, samt mängder med
inom- och utomhusstationer som inbjuder till deltagande och
skapande.

Smartphones

För Photokina 2014 har vi tillsammans Suite 48 Analytics utvecklat ett program för fotografering med smartphones. Suite48 Analytics är specialiserad på undersökningar och åsiktsanalyser inom
mobil fotografering och håller varje år i den mycket framgångsrika
Mobile Photo Connect Conference i San Fransisco. På Photokina
erbjuder vi i samarbete med våra partners en hel rad föreläsningar, workshops och seminarier som berör fenomenet Smartphone
ur de mest vitt skilda perspektiven.
”Mobile Photography News Announcements Roundup” blir
själva upptakten där de senaste nyheterna och trenderna från
smartphonebranschen kommer att presenteras. Vilka av de mer
än 45 000 fotoapparna som man bör känna till, vilka man måste
ha och hur man använder dem på ett smart sätt – det är temat för
föreläsningarna på vår Photokina communities-scen.
Föreläsningarna under rubriken ”Integrating smartphone
photography into your professional photography life” vänder sig
till professionella användare. Föreläsningarna visar möjligheterna
med, men också gränserna för fotografering och bildbehandling
med smartphones. Och den som vill utveckla en egen app kan
anmäla sig till workshopen ”I want to develop a photo app - now
what?”.

En ny dimension

Photokina sätter standarden i fråga om nya trender inom bildvärlden. Ett annat centralt tema på mässan kretsar kring frågan
vilka möjligheter som den nya 3D-tekniken innebär för branschen.
Ny fototeknik i kombination med nya, alltmer prisvärda utskriftstekniker och högupplösta bildskärmar öppnar upp en helt ny
dimension inom bildvisning och det imaginära förevigandet av
verkliga ögonblick. På Photokina kommer företagen att demonstrera nyskapande kamerasystem med 3D-fototeknik, presentera
perfekta skärmar för visning av sådana bilder och förevisa imponerande utskrivna modeller med den senaste 3D-tekniken. I det
här sammanhanget får givetvis inte Computer Generated Imaging
eller cgi kort och gott saknas.
Samma sak gäller för programhöjdpunkten ”Photokina weitblick” som vänder sig speciellt till fjärroptikbranschen. Det är en
av de verkliga höjdpunkterna för Photokina-besökarna som både
lockar de som är intresserade av fjärroptik och proffs- och hobbyfotograferna. Som fjärrmotiv använder vi än en gång olika rovfåglar, bland annat örnar med en vingbredd på upp till 2,3 m. De
imponerande rovfåglarna och de spektakulära flyguppvisningar
de bjuder på kan detaljstuderas med hjälp av den fjärroptiska utrustningen på scenen, vilket gör stationen till en huvudattraktion
på torget, centralt belägen på Photokina-området. Utrustad med
en actionkamera kommer en av fåglarna även att dokumentera en
flygtur live på en bioduk och ge oss en hissnande bildupplevelse.
På så sätt kommer Photokina 2014 än en gång att presentera
hela spektrumet av den globala bildbranschen. Photokina är
och fortsätter att vara ett världsunikt evenemang som innefattar
alla bildmedier, bildtekniker och bildmarknader på ett omfattande och heltäckande sätt. Men mässan täcker inte bara hela
temaspektrumet för foto- och bildbranschen. Till skillnad från
andra evenemang som vänder sig till mycket specifika målgrupper, riktar sig Photokinas program till alla målgrupper som sysslar
med temat Bild – allt från handeln till bildproffs och amatörer och
slutkunder. ”Photokina professionals Forum” vänder sig främst
till professionella användare. Årets tema: ”Tjäna mer pengar på
fotografering och lyckas ännu bättre!”
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Markus Oster, vice vd koelnmesse.

Föreläsningar

Internationella och inhemska proffsföreläsare presenterar de
viktigaste trenderna inom marknadsföring, egen marknadsföring,
bildkultur, bildrättigheter, teknik, framgångsstrategier, samt investerings- och finansieringskoncept live på scenen. Och den som
vill veta hur kollegorna attackerar fotografiska utmaningar kan
uppleva det live i form av flera tävlingar på scenen. Under mässan
kommer fotografer att tävla mot varandra och fotografera olika
motiv framför sina proffskollegor.
För den internationella foto- och bildfackhandeln är Photokina
årets viktigaste evenemang. För denna viktiga målgrupp har
Photokina i år än en gång ett omfattande utbud. Allt från Online
Ticketshop för snabb och okomplicerad registrering till speciella
paketresor och GfK Market Briefings med uppdaterad bakgrundsinformation om den globala marknadsutvecklingen: fackhandelsbesökarna kan lita på Photokinas välkända service- och informationsstandard även 2014. International Buyers Lounge erbjuder
dessutom fackhandlare från hela världen den optimala utgångspunkten för ett effektivt mässbesök.
Under hela mässan hittar fackhandlare alltid aktuell information här, kan förbereda sig för fortsatta samtal, boka tider genom
den kompetenta personalen vid mässan, samt förmedla kontakter. Den kommer att vara öppen varje dag mellan 09.00 och
19.00, samt en timme innan mässan börjar och en timme efter att
mässan slutar.
Med hjälp av online matchmaking kan fackhandlarna dessutom
ta kontakt med företag innan Photokina startar och på så sätt
förbereda sig för samtalen ännu mer.

Fotoutställningar

Mina damer och herrar, som jag sade inledningsvis, är det vår fascination för bilden som alltid står i centrum för evenemanget. Det
kommer även att märkas i form av massor med fotoutställningar
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av hög kvalitet under 2014 års arrangemang. I form av åtskilliga
bildutställningar - från fotodokumentation till fotodesign och
fotojournalistik och fotokonst - kommer bildbranschens kreativa
slutresultat än en gång att stå i centrum för det internationella
intresset.

Köln – i bildens tecken

Men det är inte bara i mässhallarna som fotografering är allerstädes närvarande. Medan Photokina pågår i september står istället
hela Köln ”i bildens tecken”. Inom ramen för arrangemanget
”Photokina: köln fotografiert!” kommer vi i år för fjärde gången
att försöka nå ut, utanför mässområdet, till nya målgrupper för
bilden som medium och ge alla som bor i eller besöker staden
möjlighet att komma i kontakt med fotografering på ett aktivt och
staden ett mångfacetterat program med mängder av workshops,
fotosessioner och utställningar.
Jag hoppas att du tar dig tid till att besöka några av dessa
mycket sevärda arrangemang. Och jag försäkrar er: det är inte
bara på Photokina 2014 du får en upplevelse.
Och eftersom vi verkligen hoppas att du kommer att besöka
oss, passar vi på att berätta lite om Kölns gynnsamma läge och
hur du kommer hit. Fackbesökare och handlare kan bekvämt boka
både ditresan och övernattningarna online via Koelnmesse innan
mässan startar.
Eftersom europavägarna och flygplatserna Köln/Bonn, Düsseldorf och Frankfurt är perfekt sammankopplade går det snabbt
och enkelt att ta sig till Köln. Vi samarbetar med omkring 75 olika
hotell för att vi ska ha kapacitet att ge alla besökare logi. Du och
alla andra som tänker resa till Köln för att gå på Photokina kan
givetvis när som helst höra med våra kollegor på plats för att få
råd och tips.
Med detta sagt, ser jag fram emot att kunna hälsa er välkomna
igen i september vid Photokina i Köln. n
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Världens första megazoom med 16mm vidvinkel och 18,8x zoom.
Upplev fantastiskt kreativa möjligheter tack vare avancerad optisk teknologi.
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Creative Cloud uppdaterat
Adobe uppdaterade i juni sitt Creative Cloud
med 14 nya program/applikationer.
TEXT: OLA LARSSON

J

es Schyum, Nordic Communications Manager Adobe
Systems Nordic, berättade vid lanseringen i juni att de
två molnen - creative och marketing - närmar sig varandra, och att Adobe har 1,8 miljoner användare av Creative Cloud
– som nu uppdaterats med 14 nya program/applikationer.
Adobe har lanserat uppdateringar av 14 program i Adobe Creative Cloud. Bland de nya funktionerna finns Focus Mask som kan
rädda dåliga porträttbilder i Photoshop CC och Live Shapes som
skapar visuella labyrinter i Illustrator CC. Sommarens lansering är
den största på två år och möjliggör även bättre integration mellan
lösningarna i Creative Cloud, anger Adobe.
Apparna Adobe Sketch och Adobe Line möjliggör nästa generations skissande på iPad, Adobe Photoshop Mix erbjuder ett nytt
mobilt arbetsflöde kopplat till Creative Cloud (CC) för alla som vill
ha kraftfulla bildverktyg i iPaden. Även Adobe Lightroom släpps
för iPhone. Slutligen lanserades även Creative Cloud-appen som
nu ger tillgång till alla CC-filer i både iPad och iPhone.
– De nya lanseringarna understryker hur viktiga de mobila enheterna är för dagens kreatörer. Nu får fotografer och designers
större möjligheter att arbeta oavsett var de befinner sig. Vi har
även utvecklat möjligheten till integration vilket gör att det blir
enklare att flytta och fortsätta pågående projekt på olika mobila
enheter, säger Anna Rose, nordisk marknadschef för Adobe Creative Cloud Individual.
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Molnpaketering

Den nya paketeringen Adobe Creative Cloud-fotomedlemskap
kombinerar de senaste versionerna av Photoshop CC, Lightroom
CC 5 och Lightroom-mobilappar för både iPad och iPhone.
Dessutom lanserades en ny Photo Mesh-teknik som gör att bilder
enkelt kan flyttas mellan iPad, iPhone och dator.
– Fotografer och fotoentusiaster kommer att via sina mobila enheter ha tillgång till samma kraftfulla programvara som de är vana
vid i sin dator. Vi har sett att våra Lightroom-produkter används
för att redigera över 100 miljarder bilder över hela världen varje
år. Med Photoshop CC, Lightroom 5 och de två Lightroomapparna
är Creative Cloud-fotomedlemskapet för fotografi väldigt heltäckande och gör att människor kan vara kreativa, oavsett var de är,
säger Anna Rose.
Johan Lopes, Adobe, berättade att Flash nu kan generera
HTML5 och webGL, samt att Adobe Edge Reflow (Rf) fixar responsiv design – man kan importera från Photoshop och bilden delas
upp i olika element.
Max Hagelstam, Adobe, berättade att David Fincher och Coen
Brothers är två exempel på filmare som gör sina nästa filmer i
Adobe Premiere.
Tidigare streamade Hulu 72 olika format för att klara alla skärmar – nu runt 30. Standard TV, 720p, 1080p och Ultra HD kommer
man långt med – alltså fyra format.
En nyhet är att masker nu fungerar i Adobe Premiere, vilket var
en mycket efterfrågad funktion.
Tommi Luhtanen, Adobe, berättade bland annat att 3D-printing
kom i januari i Photoshop, och det finns flera tjänster som kan
skriva ut användarens alster – i London finns det en butik dit man
kan gå för att skriva ut sitt 3D-alster... n

Photokina
Köln 16-21 september 2014
I samarbete med ElektronikBranschen
arrangerar Globus Resebyrå resor till Photokina, en av
världens största mässor för fotobranschen.
För mer information om mässan hänvisas till mässans
representation i Sverige, Swedish Fair & Trade Service,
www.swedishfairtrade.se
Nedan följer förslag för paketresa under mässperioden.
Vi bokar även Din resa om Du har andra önskemål eller
vill boka endast flygresa eller hotellrum. Välkommen med Din förfrågan!
Resperiod
Resa 1: Tisdag 16 september – fredag 19 september
Resa 2: Fredag 19 september – söndag 21 september
Hotell
Hotel Allegro, Thurnmarkt 1-7 www.hotel-allegro.com
Omtyckt mellanklasshotell med centralt läge nära Gamla Stan och Domkyrkan.
Rummen har dusch/wc, telefon, tv, hårtork och säkerhetsskåp.
Vi kan även boka andra hotell i Köln – kontakta oss för prisförslag!
Pris per person fr. Stockholm
Flygresa med Germanwings
Enkelrumstillägg

Resa 1
7.000
2.500

Resa 2
6.500
1.500

Prisuppgift från övriga destinationer, andra resperioder eller flygbolag meddelas vid förfrågan.
Flygpriset med Germanwings är individuellt och i mån av plats. Vid prisavvikelse vid bokningstillfället
meddelas tillägg för dyrare flygbiljett. Alla angivna priser är baserade på priser och tariffer gällande
per den 14 februari 2014. Vi reserverar oss mot ändringar och prishöjningar utanför vår kontroll.

Priset inkluderar
• Flygresa med flygbolaget Germanwings från Stockholm/Arlanda till Köln t/r
• Inkvartering i delat dubbelrum, enkelrum mot tillägg
• Frukost
Mässrepresentant
Swedish Fair & Trade Service AB
Box 5215, 100 45 Stockholm, Tel. 08-667 85 00
I samarbete med:

Resan bokas hos Globus Resebyrå
Tel: 08-642 20 00 eller resor@globus.nu
För information om resevillkor hänvisas till vår hemsida: www.globus.nu
Globus Resebyrå AB Götgatan 55 • Box 4298 • SE-102 66 Stockholm, Sweden • Telefon + 46 8 642 20 00 • Telefax +46 8 462 00 06
E-mail resor@globus.nu • Internet www.globus.nu • Org.nr 556297-0805 • VAT No SE556297080501 • Bankgiro 530-9604 • Postgiro 60 28 60-9
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Ett glatt gäng trivdes i Ronneby och firade Audio Video 50 år. (foto: okänd servitris).

Audio Video seniorer firar 50 år
I strålande sol och härlig sommarvärme samlades 32 Audio Video entusiaster på Ronneby
Brunn och firade Audio Video som nu passerat
50-årstrecket sedan organisationen bildades.
TEXT: CHRISTER JOHANSSON

1

963 tog Gide Bengsson, Ernst Sjunnesson och Sven Persson initiativet och bildade A Handlarna sedermera A
Kedjan, A&V och idag Audio Video.
Silvia och Lars Wilson i Hörby samt Ulla och Lars Hallbäck i Helsingborg stod för initiativet till träffen och hade bjudit in ett antal
gamla kollegor från södra Sverige till en återträff för att minnas
och ha trevligt tillsammans.
– Vi har haft så mycket kul tillsammans på våra utbildningar,
utlandskonferenser och regionsträffar under framförallt sjuttiooch åttiotalet att vi kände att det var dags att samla ihop en del
av gänget och umgås igen, berättade Lars Wilson i sitt välkomsttal.
Lars Hallbäck berättade om vilka som inte kunde komma av de
som blivit inbjudna och passade samtidigt på att nämna att han är
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den äldsta idag som varit med från starten 1963 och fortfarande
driver butik.

En fantastisk resa

Under Champagneminglet blev det flera spontana tal om härliga
minnen innan det var dags för Christer Johansson - tidigare medlem, vVD och VD för Audio Video - att ge en tillbakablick över de
50 åren.
En fantastisk resa där organisationen gick från sextio- och
sjuttiotalets inköpskedja till att bli en marknadsföringskedja
under åttiotalet, med eget lager, egna varumärken, rikstäckande
marknadsföring och gemensam profil. Idag verkar AudioVideo
butikerna inom Electra Gruppen i Kalmar.
Sedan tog tidigare styrelseordförande Lars Andreasson ordet
och berättade varför Ronneby är Sveriges vackraste stad. Lasse
ledde sedan gänget på en guidad tur genom Brunnsparken och
berättade om dess historia, till allas belåtenhet.
Kvällen fortsatte med galamiddag och avslutades först sent in
på småtimmarna, då man i mindre grupper samtalade och berättade sina positiva minnen från förr – och kunde konstatera att allt
var bättre förr! n
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Yesterday’s feeling, Today’s technology

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

Order Nordic AB
www.order.se - info@order.se
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Sharp har varit först med mycket, bland annat ”miniräknaren”.

Sharp – historia och framtid
Jag besökte huvudkontoret för Sharp på min
resa i Japan våren 2014. Av åtta stora elektronikföretag i Japan är Sharp ett av de mindre. Ändå har de cirka 50  000 anställda.
TEXT & FOTO: KLAS ELM

T

åg från Kyoto till Nara och sedan taxi mot Tenri. Efter
lite förvirring och språkförbistring i taxin hamnade
jag i alla fall rätt. Sharps stora komplex är imponerande, och jag blev vänligt och effektivt bemött – lotsad av Miyuki
Nakayama från PR-avdelningen. Först gick vi igenom företagets
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eget museum. Sharps historia är mycket intressant och beskriver
en resa från att tillverka och sälja pennor till dagens företag som
omsätter 3 000 miljarder yen.
Första produkten var visserligen ett bältesspänne (1912), men
det var den mekaniska pennan som var genombrottet 1915 och
gav företaget dess namn. Sharp har varit tidiga i utvecklingen
av många produkter genom åren, men kanske inte fullt ut slagit
mynt av innovationerna. Enligt Sharp själva var de först i Japan
med kristallradion, massproduktion av såväl TV som färg-TV, miniräknare med LCD etcetera.
Idag består utbudet av all möjlig hemelektronik, brunvaror,
vitvaror och hemteknik, samt en massa produkter som inte når
oss konsumenter.

LEVERANTÖ R
Pixlar & subpixlar

Idag heter Sharps TV-skärmar Aquos och skiljer sig från konkurrenterna med sin gula pixel. Och flaggskeppet Quattron Pro med
sina uppdelade subpixlar. Den nya tekniken IGZO, med de nya
halvledarna, är också något företaget stolt talar om – hur den påverkar utvecklingen av såväl LED som OLED. Av de företag som använder Sharps paneler namnger de endast ett – och det är Apple.
Sharp forskar och utvecklar OLED, men avvaktar egen lansering
till utsikterna för lönsamhet förbättrats.
Intressant att notera är att japanska regeringen har beordrat
testsändningar för UHD för att påskynda utvecklingen.

Produkter & komponenter

Andra produkter de pratade sig varma (ursäkta ordvitsen) för är
en super-ångugn, som säljer väldigt bra i Asien. Även riskokare,
smart belysning och robotdammsugare finns med i Sharps säljtopp. En storsäljare i Japan är luftrenare, inte minst efter Fukoshima. Om vi får se surfplattor och mobiltelefoner från Sharp i vår
del av världen talade de däremot inte alls om.
Bland konsumentprodukter står TV, media- och kommunikationsprodukter för 43 procent, hälsa och miljöprodukter (allt från
vitvaror till LED-lampor) för 11 procent och IT-produkter för 11
procent.
När det kommer till komponenter står till exempel IGZO och
LED för 17 procent och solceller för 9 procent av Sharps verksamhet. Då ska man veta att år 2000 var Sharp världens största
tillverkare av solceller, men idag är det kinesiska företag som har
den titeln.

Ner & upp

Det är väl ingen hemlighet att Sharp hade några tunga år runt
2012. Det sammanföll med att japansk ekonomi också hade det
svårt. Skatterna ökade och stora bidrag drogs tillbaka under 2012.
Men efter refinansiering ser Sharp hoppfullt på framtiden. Förlusten från 2012 vände till ett nära 0-resultat redan förra året och
planen för 2014 och 2015 är en årlig ökning av både omsättning
och vinst med 2-6 procent.
Sharp är ett innovativt företag med spännande historia och
framtid. n

Räknare & platta TV

Jag minns en gammal historia då min fru kom hem från Hong
Kong och var nöjd med att ha köpt en fin miniräknare (ja, det var
ett tag sedan det här) men när vi granskade den lite mer noggrant visade det sig att det var en Shrap. Miniräknarna finns kvar i
produktfloran men det är naturligtvis andra produkter som säljer
idag.
1988 hade Sharp en VD som siade om att framtiden för TV var
LED och att det var det Sharp skulle satsa på. Alla trodde han blivit galen, då Sharp vid den tiden hade helt annat fokus, men han
fick sin vilja igenom och Sharp var därigenom tidiga i utvecklingen. Fortfarande är dock komponenttillverkningen viktig för Sharp,
och står för mer än halva omsättningen.

Tidig massproducerad kristallradio.
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Johann Butting, ansvarig för EMEA på Dropbox.

För företag & konsumenter
I november ifjol lanserade Dropbox tjänsten
”Dropbox för företag” – som nyligen uppdaterats med ett flertal funktioner.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

ropbox, som grundades 2007, har idag över 300 miljoner användare och används av fyra miljoner företag
(bland annat 97 procent av Fortune 500-företagen).
Dropbox finns på 19 språk (inklusive svenska) och sedan ungefär
ett år har företaget ett europeiskt huvudkontor i Irland, där 50
personer arbetar – totalt är man 700 personer.
Johann Butting, ansvarig för EMEA på Dropbox, berättar att
trenderna idag är mobilitet och konnektivitet, och det är viktigt
att ha tillgång till sin data oavsett var man är någonstans. Det är
tekniskt sett en utmaning, med så många olika operativsystem
och versioner, samt en mängd olika produkter att få allt att fungera, och det är många på Dropbox som arbetar med det. Det är
också viktigt att hålla Dropbox enkelt. En enkel och bra korsplattformsprodukt är ambitionen.
– Säkerheten är givetvis mycket viktig också, och när allt fler
företag började använda Dropbox för några år sedan började ITtekniker höra av sig till Dropbox och berätta att de inte hade koll
på vad som skedde på alla dessa Dropbox-konton. Detta gjorde
att Dropbox 2013 lanserade ”Dropbox för företag”, vilket innebär
att Dropbox nu kan implementeras sömlöst i företags säkerhets-

lösningar, säger Johann Butting.
Med ett klick kan man förena sitt privata Dropbox-konto och sitt
företagskonto, och den IT-ansvariga på ett företag kan sedan överlåta företagskontot till en ny anställd om personen slutar, medan
det privata kontot behålls av den som slutar.

Nya funktioner

I juli i år tillkännagav Dropbox nya funktioner som skall göra verktyget ännu bättre att använda för företag – och visa på ett nytt
sätt att arbeta i en mobil, samarbetsvänlig och uppkopplad miljö.
Detta är några av de nya funktionerna:
• Lösenord för delade länkar.
• Delade länkar som går ut automatiskt.
• Skrivskyddad åtkomst för delade mappar.
• Fullständig textsökfunktionalitet.
Fler än en miljard filer sparas på Dropbox varje dygn. 70 procent av Dropbox användare finns utanför USA, och per capita är
Sverige ett av de fem länder med flest Dropbox-användare (nästan en tredjedel av svenskarna har Dropbox-konton) och Dropbox
för företag används av svenska företag som till exempel Spotify
och Doberman.
– Dropbox för företag har förbättrat teamets produktivitet och
effektivitet dramatiskt. Med skrivskyddad åtkomst för delade
mappar kan vi enkelt ge hela säljteam de senaste verktygen och
samtidigt endast ge utvalda personer möjlighet att redigera. Vi
samarbetar bättre än någonsin, säger Geoff Stevens, IT-teknisk
analytiker och nätverks-/systemadministratör på Suntory. n

36 RATEKO 4/2014

Tablet
807_AD

Scan and discover

Always ready to give
you a hand
At Vogel’s, we use our tablet everywhere, also in the kitchen. So to
enjoy it to the fullest we created a flexible Tablet Mount to put your
tablet securely to the wall. It won’t take up counter space and keeps
your tablet safe from splatters.
Now look up a recipe, watch a cooking video or your favourite TV
programme. Our Tablet Mount easily attaches your tablet to the wall,
cupboard or other handy spot where it’s easy to see and use.
Easily clip the Holder to any tablet and snap it securely to the stylish mount with our
clever RingO technology. The flexible arm lets you extend, rotate and tilt your tablet
to the perfect viewing position.

expanding kitchen experiences
Room for the name and information of a supplier
Distributed by Aurora Group
telephone 1234567890 • email supplier@supplier.com • supplier.com

www.auroragroup.se

TabletFlex_216x303mm.indd 1
807_ADV_RingO_Tablet Flex Pack_A4.indd 1

Tablet Flex Pack
www.vogels.com/tabletmountsindoor
www.vogels.com/tabletmountsindoor

8/1/2014 10:08:10 AM
14-05-14 17:40

L JUD

Sennheiser CinemaConnect:

Inkluderande bioupplevelse
I maj demonstrerade Sennheiser sin CinemaConnect streamingfunktion på biografen
Abaton i Hamburg, Tyskland.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

Daniel Sennheiser, VD på Sennheiser, i en salong på Abaton där CinemaConnect installerats.
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ennheiser vill att kultur ska
vara tillgänglig för alla, och
företagets nya CinemaConnect
system ger möjlighet för biobesökare med
dålig syn att få uppläst textremsa och de
som hör dåligt kan få talförstärkt ljud, allt
via sin egen smartphone.
Enligt en undersökning som på uppdrag
av Sennheiser genomfördes i Tyskland,
Frankrike, Storbritannien, Spanien och
Sverige avstår nästan en tredjedel av européer med hörselnedsättning från att gå på
kulturevenemang. Även om inkluderandet
av människor med funktionsnedsättningar
har varit en viktig social fråga i många år
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svarade cirka 12 procent av de tillfrågade
att de får för lite hjälp när de besöker
opera, teater eller biograf.

Ny bioupplevelse

Med CinemaConnect presenterar Sennheiser en teknik som betyder att människor
med begränsad syn och hörsel inte längre
behöver gå miste om en bioupplevelse.
När man går till en biograf kan en smartphone användas för att logga in på ett
speciellt WiFi-nätverk och genom det få
tillgång till exempelvis extra ljudspår. Ljudet streamas till användarens smartphone
i realtid så funktionen kan användas för att
uppleva filmen med egna hörlurar.
Sennheiser anger att CinemaConnect är
mer än en bara en teknisk lösning – den
är designad för att vara ett koncept för
holistiskt inkluderande. Appen hjälper till
exempel användaren att hitta biografer
och filmer som erbjuder denna streaminglösning. Den har också en platssökningsfunktion baserad på en stor databas,
som för närvarande är under utveckling
av Sennheiser, och som kommer att bli
tillgänglig i höst.
Sökfunktionen kommer också att finnas
på www.culture-inclusive.com. Plattformen innehåller också ett nytt online
community med fokus på kultur och
inkluderande.

Fokus på användbarhet

Det tog mer än tre år att utveckla CinemaConnect och processen har haft användaren i fokus, anger företaget. Sennheiser
arbetade direkt med de som kommer att
vara brukare för att se till att systemet
möter behoven.
– För människor med begränsad syn är
det viktigt att appen inte är för komplicerad så att den blir lätt att sköta. Jag är
blind och har arbetat med inkluderande
design ganska länge. Utvecklandet av
Sennheiser CinemaConnect betonar enkelt handhavande och bästa användbarhet
från början, förklarar Dr. Jürgen Trinkus,
VD på Andersicht e.V., som var inblandade
i utvecklandet av appen.

att vara tillgängligt i höst och inkludera
gratis appar för såväl Apple iOS som Android. (Vid demonstrationen i våras fanns
appen endast för iOS). Textremsor för
döva är planerade i ett senare skede. Även
streamat ljud på olika språk kommer att bli
möjligt.
– Vi har forskat i hörselteknik i över 40
år för att utveckla smarta produkter. Nya
lösningar baserade på streaming är en viktig långsiktig satsning i vårt affärsområde.
Det är därför vi har startat Sennheiser
Streaming Technologies GmbH, SST, säger
Sennheisers VD Daniel Sennheiser.
– Vårt mål med CinemaConnect är att
göra kulturevenemang tillgängliga för alla.
Kommande år ska vi fortsätta driva utvecklingen av innovativa teknologier – och inte
bara i fältet inkluderande. Det är därför
CinemaConnect är ett viktigt steg för oss,
förklarar VD:n på det nya dotterbolaget
SST Jörn Erkau.

Ingen utlåning behövs

CinemaConnect erbjuder en mängd
fördelar för biografer och användare av
tjänsten, menar Sennheiser. En är att produkten består av en server som streamar,
en Wifi-router som tillhandahåller ett
slutet dedikerat nätverk inom biografen
till vilket användarna kan ansluta med sin
smartphone.
Servern sänder ljudspåren med mycket
låg latency (alltså kort fördröjning) anger
Sennheiser. Systemet tillåter användarna
att använda sin egen smartphone och

hörlurar, och eliminerar så behovet av att
låna ut kostsam mottagningsutrustning
på biografen. Utöver film, är det också
möjligt att streama allt livematerial till en
smartphone med CinemaConnect. I framtiden kan en livefeed på ett idrottsevenemang, till exempel, upplevas av alla – utan
exkludering.

Audiologi i många år

– Audiologi har varit en del av Sennheisers
kärnverksamhet i decennier. Det är därför
jag är så nöjd med att vi sjösätter en inkluderande, trendsättande och användarvänlig produkt genom CinemaConnect, säger
Daniel Sennheiser.
– Vårt filmutbud är ganska varierat och
håller en hög standard, men våra gäster har också individuella behov som vi
strävar efter att tillgodose. Vi vill göra våra
kulturerbjudanden tillgängliga för alla, och
det är därför vi omedelbart övertygades
av Sennheisers inkluderande teknik. Vi är
mycket glada över att vara den första biografen som installerar systemet, som nu
låter oss erbjuda våra gäster ljudinformation och hörselhjälp. För oss är CinemaConnect den perfekta lösningen eftersom
installationen är en engångshändelse,
vilket håller kostnaden på ett minimum. Vi
behöver inte låna ut, lagra, ladda eller rengöra mottagare. Inte heller behöver vi ha
anställda med speciell utbildning eftersom
CinemaConnect är enkelt för var och en
att använda, säger Matthias Elwardt, chef
på Abaton. n

Premiär i maj

CinemaConnect visades för publik på
Abaton-biografen i Hamburg 21 maj 2014.
Abaton är Tysklands äldsta fristående
biograf, och den första biografen som
installerar systemet, initialt för testbruk,
eftersom produkten fortfarande är i sista
stegen av utveckling.
Planen är att CinemaConnect kommer

Jörn Erkau, VD på Sennheisers dotterbolag SST, i entrén till biografen Abaton i Hamburg.
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fullformatssensorer) är ganska stabila
marknader.
– Vi hoppas att när man fotograferat
tillräckligt länge med sin smartphone så
går man in i en butik och testar en systemkamera (eller en bra kompaktkamera). Vi
måste få in konsumenterna i butikerna för
att testa våra produkter – och få en del av
dem att också köpa, säger Peter Sjösvärd.

Systemkamera

Mats Haglund, Nikon, utanför Zita i Stockholm vid lanseringen av Nikon D810.

Högupplöst & snabb
Nikon har i sommar lanserat D810, som en kamera med upplösning i världsklass, och i våras lanserade de tre nya kompakta systemkameror – Nikon 1 V3, J4 och S2.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

eter Sjösvärd, Country Manager
Sverige på Nikon, berättade i
samband med lanseringen av
Nikon D810 i slutet av juni att det enda
segment som ökat på kameramarknaden
den senaste tiden är de kompakta systemkamerorna, som under Q1 i Norden ökade
med ungefär tio procent i värde, medan
totalmarknaden för kameror gick ner
omkring 30 procent.
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Under årets fem första månader såldes
det totalt ungefär 103 000 kameror (actionkameror exkluderade) i Sverige, och
av dem var cirka 58 000 kompaktkameror,
16 000 kompakta systemkameror och
29 000 systemkameror.
”Entrymodellerna” inom systemkameror tappar i konkurrens med kompakta
systemkameror medan de mer avancerade systemkamerorna (till exempel med

Nikon lanserade i juni systemkameran
D810, som en efterföljare till populära
D800 (eller egentligen D800E, då den
också saknar lågpassfilter) och den är försedd med en nyutvecklad fullformatsensor
med 36 miljoner pixlars upplösning och
utan optiskt lågpassfilter.
Den nya kameran är förbättrad på ett
antal punkter, och bland nyheterna jämfört med föregångaren finns möjlighet att
fotografera i ett RAW Small läge med halverad upplösning, ny Expeed 4 processor
som gör kameran snabbare med upp till
sju bilder per sekund i kombination med
batterigrepp (och ger utökat ISO-omfång
samt högre bildkvalitet), vidareutvecklad
och grupperad autofokus, bättre LCDdisplay, tystare slutare och hybridfunktion
med elektronisk slutare.
– Nikon har lyssnat på den feedback
som har kommit och skapat Nikon D810,
en mycket mångsidig kamera som passar
in i de flesta områden. Den är extremt
högupplöst men ändå väldigt snabb och
med flera nya smarta funktioner som gör
det ännu lättare att uppnå ett fantastiskt
resultat. Några av nyheterna i Nikon D810
är minskade interna vibrationer vilket
gör kameran både tystare och mer stabil
vid fotografering, Grupperat AF område,
som är ett blixtsnabbt fokusalternativ
då du som fotograf har fritt synfält till
motivet. Nikon D810 är en helt fantastisk
kamera som verkligen passar alla typer
av användningsområden och kommer att
ge dig väldigt detaljrika bilder och filmer,
säger Mats Haglund, produktspecialist hos
Nikon Sverige.
Nikon D810 filmar i Full HD (1080p)
50p/60p och en markant minskning av
brus, moaréeffekter och felaktiga färger
i jämförelse med föregångaren, anger
företaget. Man kan justera slutartid,
bländare med mera medan man filmar.
Kameran erbjuder beskärning i både FXoch DX-format samt ren HDMI ut. Man kan
filma i Full HD-kvalitet med kameran och
samtidigt spara ner HMDI-signalen till en
extern enhet. Känsligheten kan ställas in
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från ISO 64 och ända upp till motsvarande
ISO 51200 i M-läge, och den automatiska
ISO-funktionen låter användaren konfigurera de högsta ISO-inställningar man vill
arbeta med.
Ingång för stereomikrofon och ljudutgång gör att ljudnivåerna kan isoleras och
finjusteras.

Kompakta systemkameror

Nikon har i vår lanserat tre nya modeller
i sin serie kompakta systemkameror –
Nikon 1.
* Nikon 1 V3 är nya toppmodellen, som
lanseras som perfekt för dig som kanske
redan har en systemkamera men vill ha ett
kompakt andra alternativ utan att försaka
snabbheten och pålitligheten som du får
utav en spegelreflexkamera.
Nikons hybrid-AF-system har nu hela
171 autofokuspunkter, varav 105 fassökande som snabbt hittar och låser på
motivet även om det befinner sig i rörelse.
Kameran har en 18 megapixel sensor utan
optiskt lågpassfilter och snabbare serietagning i RAW-format än spegelreflexkameror – den kan ta 40 bilder i RAW-format
med upp till 60 bps och fokus låst vid den
första bilden.
– Nikon 1 V3 är en systemkamera med
en supersnabb prestanda. Vad sägs om
bland annat 20 bps med autofokus och
filmning i Full HD i 60p? Med sin snabba
serietagning och funktioner lämnar den
ingenting åt slumpen. Kameran är utrustad
med en vinklingsbar högupplöst pekskärm
och inbyggd Wi-Fi så att du har ett skönt
grepp att hålla i och på ett enkelt sätt kan
dela med dig av dina bilder. Som några av
de tillbehör som säljs separat till Nikon 1
V3 finns det en högupplöst sökare och ett
extra grepp vilket passar utmärkt då man
fotograferar med lite större teleobjektiv,
säger Mats Haglund.
* Nikon 1 J4 är mellanmodellen, med
många av funktionerna som finns i V3
– som till exempel 18 megapixelsensor,
inbyggd Wi-Fi, hybridautofokussystemet

Nikon D810.

med 171 mätpunkter.
– Nikon 1 J4 är perfekt för aktiva fotografer som vill få ut mer av sitt fotograferande: otrolig AF-hastighet, blixtsnabb
serietagning och den nya CMOS-sensorn
i kombination med den intuitiva pekskärmen erbjuder den kvicka reaktioner i ett
mycket kompakt format. Dessutom växer
utbudet av 1 NIKKOR-objektiv så att du
enkelt kan byta perspektiv efter situation.
Nikon 1 J4 är en systemkamera som är
liten, robust, och den levererar kvalitet,
smidig hantering och en känsla av stil,
säger Mats Haglund.
* Nikon 1 S2 är den minsta modellen,
och den har sensor med 14 miljoner pixlars upplösning, har hybridautofokus med
135 mätpunkter och kan spela in video i
Full HD.
– Nikon 1 S2 är den perfekta kameran
för dig som vill slippa krångel med en
massa knappar och funktioner, den är

lätt att använda och ger bra bildresultat.
Kameran är liten och smidig – överlägset
bättre än smarta telefoner – och är även
väldigt snabb. Självklart går det att filma
med bra kvalitet och det går även att ta
högupplösta stillbilder samtidigt som man
filmar, säger Mats Haglund.
Nikon har också lanserat två nya 1 NIKKOR-objektiv – Superteleobjektivet 1 NIKKOR VR 70–300mm F4.5–5.6 motsvarar en
brännvidd på 189-810mm och 1 NIKKOR
VR 10–30mm F3.5–5.6 PD-ZOOM-objektivet (motsvarar 27–81 mm i 35 mm-format) är ett nytt motordrivet och kompakt det är 28mm långt - standardobjektiv som
är utrustat med en mekanism för objektivindrag och ett elektroniskt objektivskydd
istället för ett objektivlock. Vid aktivering
av kameran öppnas skyddet och objektivet
skjuts ut, utan att man tappar tid på att ta
bort objektivlocket, och när man stänger
av kameran dras objektivet in direkt. n

Från vänster; Nikon 1 V3,
Nikon 1 J4 och Nikon 1 S2.
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PR OD UK T N YH ETER
FÖRSTA SMARTKLOCKAN MED ANDROID WEAR

USB MED TVÅ GRÄNSSNITT

Kingston har lanserat DataTraveler microDuo, som ett kompakt och
kombinerat USB/microUSB-minne som gör att konsumenter kan
öka lagringsutrymmet på sina surfplattor och smarttelefoner med
Android.
DataTraveler microDuo använder enheternas microUSB-port - som
normalt används för laddning - för att öka lagringsutrymmet upp till
64GB. Detta är praktiskt då allt fler smarttelefoner och surfplattor
levereras utan en microSD-kortläsare. Minnet kan användas med
alla USB On-The-Go-kompatibla enheter och de två gränssnitten gör
att användare kan överföra filer utan att ansluta till den en dator.
Smarttelefoner och surfplattor tar högupplösta foton och HD-video,
vissa 4K-video, och konsumenter kan enkelt flytta stora filer, foton,
filmklipp och musik från enheten för att frigöra utrymme, precis som
med ett normalt USB-minne.
– DT microDuo kompletterar mobiltelefoner eller surfplattor då
det gör att användare snabbt kan säkerhetskopiera filer för att frigöra
utrymme, eller enkelt dela filer mellan olika enheter. Den eleganta
designen har en inbyggd nyckelring och roterande hylsa, är otroligt
kompakt och enormt rymlig. Resande kan ta med sig hela musik- eller
filmbibliotek utan att behöva oroa sig för att minnet på deras egen
enhet ska ta slut, säger Mikael Johansson, affärsutvecklare i Sverige
för Kingston.
DataTraveler microDuo finns i storlekarna 8GB, 16GB, 32GB och
64GB och stöds av 5 års garanti, kostnadsfri teknisk support och
legendarisk Kingston-pålitlighet, anger företaget. n
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LG lanserar nu G Watch i Sverige, som den första smartklockan med
det nya operativsystemet Google Android Wear.
LG G Watch anges kombinera den senaste hårdvaran med en funktionell, minimalistisk design och ett intuitivt touch-baserat gränssnitt.
Skärmen är alltid igång och visar tid och datum, vilket gör att G Watch
fungerar utmärkt som ersättare till ett traditionellt armbandsur.
Enheten ansluts till Android-mobiler (Android 4.3 eller nyare) via
Bluetooth. Därefter kan man exempelvis se inkommande meddelanden och samtal, använda Smart Watch-anpassade funktioner samt
styra musikspelaren, utan att ta upp telefonen ur fickan eller väskan.
Man kan också söka efter information eller skicka SMS-meddelanden
via röststyrning.
G Watch är IP67-klassad och därmed helt skyddad från damm samt
vattentålig i upp till trettio minuter ned till ett djup på en meter. G
Watch finns i färgerna Black Titan och White Gold med ett silikonarmband i matchande färg (som kan ersättas med ett valfritt 22 millimeters klockarmband).
LG G Watch beräknas finnas tillgänglig i butiker i Sverige från och
med slutet av augusti. n

TRÅDLÖS 11AC-ROUTER MED MOBILLADDARE

D-Link har lanserat Wireless AC750 Portable Router and Charger (DIR510L) som världens första portabla trådlösa 11ac-router med inbyggd
mobilladdare.
Den nya portabla routern väger endast 154 gram, men skall
erbjuda hög trådlös prestanda och frihet för användare som vill vara
mobila. DIR-510L har flera användningsområden: ansluter enheter
trådlöst till internet, laddar mobila enheter samt streamar mediefiler
från en USB-sticka.
DIR-510L är framtagen för mobila användare som vill ha snabb
internet-åtkomst som de kan dela överallt, anger företaget, och
berättar att användaren kan ladda sina mobila enheter med det
inbyggda batteriet (4000 mAh).
– Dagens mobila livsstil kräver ständig trådlös uppkoppling och behovet att dela en internetanslutning med vänner eller kollegor ökar.
Fler och fler tillverkare integrerar nu 11ac-teknik i sin utrustning som
gör att vår nya portabla router levererar en hög prestanda och mobilitet. Med DIR-510L kan man snabbt och enkelt sätta upp en portabel
och kraftfull wifi-hotspot – samtidigt som man laddar mobiltelefonen
eller surfplattan, säger Marco Stenvall, produktchef konsumentprodukter, D-Link.
D-links nya mini-router har den senaste trådlösa standarden
(802.11ac) för högsta möjliga trådlösa prestanda och dataöverföring.
Routern använder också dualband-teknik för att undvika olika störningar och är bakåtkompatibel med äldre wifi-enheter (11g och 11n).
Den totala prestandan på 750 Mbps uppnås genom att kombinera
bandbredden på 2.4GHz och 5GHz-bandet. Varje frekvensband kan
dessutom användas som ett separat wifi-nätverk. Det går också att
skapa ett gästnätverk för Internetåtkomst för besökare – utan att ge
dem tillgång till resten av nätverket.
Med appen mydlink Shareport, för iOS och Android, får användaren tillgång till sina dokument via en ansluten USB-hårddisk och kan
till exempel streama en videofilm till sin surfplatta eller mobil. n

P ROD U KTNYHE TER
TRÅDLÖST & FÄRGGLATT

Svenska Audio Pro lanserar en limiterad färgserie på senaste trådlösa
högtalaren Addon T9, med tillägget Colorista. Färgerna Dirty Pink,
Royal Blue, Storm Grey och Spring Green kommer att addera en
skräddarsydd känsla i alla hem, både färgmässigt och ljudmässigt,
anger företaget.
Addon T9 är en kompakt stereohögtalare som erbjuder den
senaste Bluetooth 4.0 standarden med aptX, och lanseras som en
kvalitetshögtalare i lackat träkabinett och detaljer i koppar eller mäs�sing samt handtag i äkta läder.
Med Bluetooth 4.0 och aptX låter Addon T9 användare att
strömma sin musik trådlöst i hög kvalitet från alla enheter som har
Bluetooth. Användare av iOS, Android, Windows Phone och Mac/PC
kan njuta av sin musik trådlöst på ett enkelt sätt, och man kan ladda
de flesta smartphones med USB-kontakten på baksidan.
Audio Pros specialitet sedan 1978 är stort ljud från små högtalare.
Våra ingenjörer har optimerat den akustiska designen för att återge
en fantastisk dynamik, djup bas och ljudtryck i överflöd, anger företaget, och berättar att avancerad ljudteknologi och akustisk erfarenhet
ger en högtalare med enkelt handhavande och massor av musikalisk
njutning.
Addon T9 är försedd med digital klass D förstärkare (2 x 10W + 1 x
30W) samt två 3/4″ textil dome diskanter och en 4 1/2″ bas. Addon
T9 har måtten 14 x 28 x 17 cm.
Addon T9 lanserades i juni i färgerna vit, svart och orange och är
lillebror till fjolårets framgångsrika modell Addon T10, som är försedd
med digital klass D förstärkare (2 x 20W + 1 x 40W) samt två 3/4″
textil dome diskanter och en 5 1/4″ bas. Addon T10 har måtten 17 x
32 x 18 cm. n

SMIDIG & TRÅDLÖS HDMI

Med en ny kompakt design gör produktpaketet HDMI Wireless Video
Extender från StarTech.com det enkelt att överföra HD-video från till
exempel bärbara datorer, anger företaget.
Det nya paketet HDMI Wireless Video Extender har en kompakt
sändare som anges vara idealisk för överföring av video från en bärbar dator eller ultrabook. Överföringspaketet stöder 1080p HD-video
vid överföringsavstånd på högst 15 m. Det behövs ingen installation
av program eller drivenhet.
– Vårt nya paket HDMI Wireless Video Extender är vårt hittills mest
kompakta trådlösa HDMI-videoöverföringspaket. Det är idealiskt
som tillbehör för en bärbar dator eller ultrabook. I motsats till de
flesta andra trådlösa videoenheter är sändningsenheten som ingår i
paketet HDMI Wireless Video Extender både liten och väger så lite att
användare av bärbara datorer kan röra sig fritt med datorn i handen,
var som helst inom överföringsräckvidden på 15 meter. Sändaren
behöver inte ens sättas in i en väggkontakt, eftersom den får ström
från USB-porten på datorn. Det ger större flexibilitet så att användaren fritt kan röra sig i ett rum eller styrelserum, säger John Mardinly,
Senior Product Manager för StarTech.com:s produktserie av audiovideoprodukter. n

BLU-RAYSPELARE MED 4K/ULTRA HD

Panasonic har lanserat nya Blu-ray-spelare, alla med en mängd olika
funktioner. Modellerna är DMP-BDT700,BDT460, BDT360 samt
BDT260, 160 och BD81. Gemensamt är att de alla levererar fantastisk
bild- och ljudkvalitet och möjliggör tillgång till en mängd online-innehåll via tjänsten Internet Apps, anger företaget.
Bland nyheterna sticker premiummodellen BDT700 ut extra och
anges leverera enastående upplevelser i 4K Ultra HD-upplösning med
60p, HDMI 2.0-anslutning, 7.1ch-analog ljudutgång och revolutionerande 4K Direct Chroma-uppskalning.
Tack vare BDT700:s förmåga att leverera innehåll i 4K Ultra HDupplösning i 60p får man stöd för bästa möjliga bildkvalitet, både idag
och framöver, anger Panasonic. Via HDMI 2.0- anslutning kan man
ansluta spelaren till andra 4K-enheter och njuta av kristallklara bilder
och video. DMP-BDT700 är även utrustad med en 4K Direct Chromauppskalningsfunktion för att kunna omvandla Full-HD Blu-rayinnehåll
till 4K-kvalitet.
Modellerna BDT700 & BDT460 återger även 4K-bilder som de ska
se ut, enligt Panasonic. Vid användning av andra enheter förlorar
man en del av bildkvaliteten, eftersom de först skalar ner bilderna till
HD-kvalitet för att därefter skala upp dem till 4K igen, men med Panasonics Blu-rayspelare undgår man detta genom att de använder sig av
4K JPEG Playback som visar 4K-bilder direkt, berättar företaget.
Med Miracast-funktionen kan man spegla HD-material som bilder,
video eller spel från en Miracast-kompatibel mobil enhet upp till
TV-skärmen via spelaren. (DMP-BDT700, DMP-BDT460 och DMPBDT360). Alla de nya modellerna levereras med ett stort utbud av
nätbaserat innehåll och tjänster som till exempel Netflix, YouTube,
Facebook och Twitter.
Med inbyggt Wi-Fi (DMP-BDT700, DMP-BDT460, DMP-BDT360 och
DMP-BDT260) eller ett trådlöst nätverk via en valfri adapter (DMPBDT160 och DMP-BD81) är det enkelt att utnyttja alla de möjligheter
som erbjuds i årets Blu-rayspelare, anger företaget.
– Panasonics nya Blu-ray-spelare kommer att förändra vår syn på
hemunderhållning. Med möjligheten att nu också spela upp material
i 4K Ultra HD-upplösning med 60p-kvalitet och en mängd smarta anslutningsmöjligheter som webbläsare och tillgång till smarta tjänster
kan man alltid hitta något att titta på, säger Jonas Eriksson, Senior
Product Manager för Home AV på Panasonic Nordic. n
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MOTORCYKELNAVIGATOR MED STOR SKÄRM

Garmin har lanserat zumo 590LM, som en robust motorcykelnavigator med marknadens största pekskärm. Den 5 tum stora skärmen går
att använda med handskar på, anges synas tydligt i solljus och skall
tåla bränslespill.
Förutom avancerade navigationsfunktioner har zumo 590LM
infotainment som håller föraren uppkopplad under färden, och den
portabla navigatorn har MP3-spelare och är iPhone och iPod-kompatibel, så att man kan kontrollera musiken direkt på skärmen, anger
företaget. Man får realtidsinformation som väder och trafikinformation via Smartphone Link appen samt handsfreetelefon och uttalade
instruktioner direkt i hjälmen. zumo 590LM är också kompatibel med
Garmin däcktryckssystem och Garmin VIRB actionkamera. Nya navigationsfunktioner som Garmin Real Directions, Active Lane Guidance
och Round Trip Routing finns också med.
– zumo 590LM ger motorcyklisten en helt ny upplevelse med
infotainment och tillgång till allt från navigation till väder och trafik,
musikkontroll, handsfreesamtal och däcktrycksinformation. Den 5
tum stora displayen gör det inte bara enkelt att se relevant information på ett ögonblick utan den är också optimerad för motorcyklisten
och tydlig att läsa av oavsett ljus och väderförhållande, säger Dan
Bartell, försäljningschef på Garmin International.
Den vändbara skärmen gör att man kan välja hur man vill placera
navigatorn, horisontellt för en bredare bild, eller vertikalt om man vill
se mer av den kommande rutten.
zumo 590LM gör det enkelt att hålla reda på viktig motorcykeldata
såsom däckbyte, däcktryck, kedjerengöring, oljebyte och nya tändstift. Servicehistoriken registrerar både datum och utfört underhåll.
zumo 590LM har också en digital bränslemätare så man kan uppskatta hur många mil man kan köra innan man måste tanka igen.
Med ett robust skal som är resistent mot bränslespill, UV-strålar
och hårt väder (vattentät IPX 76) är zumo byggd för ett liv på vägen.
Den drivs av ett utbytbart batteri och förutom MC-fäste följer det
även med ett fordonsfäste för användning i bil.
zumo 590LM är kompatibel med Garmins däcktryckskontroll. Man
kan köpa till en TPMS sensor till varje däck och trådlöst övervaka
däcktrycket på sin zumo-display. Systemet fungerar med upp till fyra
däck tillsammans. zumo 590LM är också kompatibel med Garmin
VIRB actionkamera, som kan styras trådlöst via zumo pekskärm.
zumo 590LM har gratis kartuppdateringar och stöder även topografiska kartor från Garmin (säljs separat). n
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MMD, teknikföretaget som marknadsför och säljer Philips och AOC
skärmar, meddelar att både Philips och AOC har lanserat 28-tumsskärmar med 4K Ultra High Definiton (UHD) upplösning.
Med fyra gånger högre upplösning (3840 x 2160 pixlar) än Full HD
och fyra gånger mer skärpa erbjuder Philips 288P6LJEB användare
oöverträfflig bilddetalj, färg, skärpa och briljans, anger MMD.
Philips 4K UltraClear UHD-skärm har många högpresterande funktioner som utvecklats för att både förstärka och komplettera UHDupplösningen, anger företaget, och berättar att med en svarstid på
endast 1ms är skärmen en av de snabbaste 4K-skärmarna på marknaden. Stöd för över 1 miljard färger, en fantastisk färgåtergivning
och skärmens noggrannhet gör den perfekt för företagsapplikationer
som detaljrik CAD och kreativ design, och i kombination med SmartResponse, som är en exklusiv Philips-Overdrive-teknik, som automatiskt anpassar svarstider till applikationerna, ger skärmen spelälskare
och filmentusiaster uppslukande och lysande bilder fria från ojämna
rörelser, eftersläpningar och spökeffekter, anger företaget.
Philips 288P6LJEBf har stöd för MultiView, som gör det möjligt för
användare att ansluta och strömma innehåll från två källor samtidigt.
DisplayPort 1.2, som är en digital PC-till-Display-länk, stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 10,8 Gigabyte per sekund och ger en
snabbare bildhantering och uppdatering av både kontorsprogram och
filmer.
HDMI-anslutningen är MHL-kompatibel, vilket innebär att användare kan ansluta mobila enheter till skärmen och visa innehållet från
den mobila enheten i HD-kvalitet på den stora skärmen istället. Med
Super Speed USB 3.0 kan användare dessutom njuta av blixtsnabb
USB-överföring, cirka 10 gånger snabbare än USB 2.0-standarden.
Den nya skärmen från AOC heter u2868Pqu, är 28 tum stor och
har också den upplösningen 3840 x 2160 bildpunkter. Skärmen är
utrustad med DisplayPort, HDMI (MHL) och USB 3.0-anslutning. AOCskärmens svarstid anges vara 1ms och uppdateringsfrekvensen 60 Hz,
vilket skall göra skärmen perfekt för arbete, att titta på avancerade
videoklipp och njuta av spel. UHD-skärmens ljusstyrka på 300 cd/m²
gör den extra lämpad för skrivbord med ett starkt ljus från omgivningen, anger företaget. n

P ROD U KTNYHE TER
UHD (4K) TV FRÅN B&O

B&O:s nya Ultra HD (4K) TV BeoVision Avant är en tyst hyllning till
Bang & Olufsens mest framgångrika TV till dags dato – Avant från
1995.
Nya BeoVision Avant bjuder på sublim Ultra High Definition-skärm
(4K) i storleken 55 tum och anges ha oerhört bra ljud för att vara en
platt TV. BeoVision Avant skall också vara närmast magiskt enkel att
använda, då den är baserad på en djup förståelse för hur konsumenter önskar leva med sin TV.
En tanke bakom den nya modellen är att en TV skall ”center stage”
när den används och vara mer diskret när den släcks – BeoVision
Avant har en ljudpanel som fälls ut när TV:n sätts på, och som fälls
in när man stänger av apparaten. Det finns ett antal olika placeringsmöjligheter för Avant, bland annat motoriserade stativ som vinklar
TV:n mot tittarna.
Ljudpanelen – som alltså fälls ut och in automatiskt - innehåller
ett trekanals ljudsystem (vänster, center och höger) med tre 2-tums
högtalare plus ett 4-tums baselement och på TV:ns baksida finns
dessutom ett 6,5-tums baselement för den lägsta basen – och varje
element drivs av en 60 watts class D förstärkare. En inbyggd, trådlös,
sändare gör det möjligt att enkelt ansluta ytterligare högtalare – upp
till ett 7.1-system.
Avant har en upplösning på 3840 x 2160 pixlar, och det gråtonade
frontglaset har en antireflexbehandling som anges minska reflektioner med 98 procent.
Den nya TV:n från Bang & Olufsen är försedd med en ny fjärrkontroll, kallad BeoRemote One, som har tre “MyButtons” knappar som
låter användaren förprogrammera personliga inställningar där man
med en knapptryckning kan få rätt kanal, rätt volym och vända TV:n
mot sin favoritplats i soffan. n

PROFIGOLD KOMPLETTERAR

Profigold, premium anslutningsvarumärket från Nedis, erbjuder en
komplett och högkvalitativ anslutningslösning, anger företaget, och
berättar att för att uppfylla alla anslutningskrav på denna specifika
kvalitetsnivå kompletterar Profigold sitt sortiment med flera nya
varor.
Med fokus på att ”fylla tomrummen” introducerar Profigold 16
nya varor i sortimentet. Till de nuvarande 160 varorna i produktsortimentet läggs saknade längder för vissa anslutningar och två nya
anslutningar. Denna utveckling omfattar särskilt de yngsta produktkategorierna LED och personlig media.
För tre år sedan introducerade Profigold LED-serien som ett svar
på utvecklingen av LED-TV-apparater med tunnare design. Med
denna introduktion låg Profigold långt före sina konkurrenter, enligt
Nedis. De mycket tunna och flexibla kablarna med 44 procent kortare
anslutningar är lätta att dölja utan att man kompromissar med kvaliteten. Trots de minimala måtten uppfyller dessa anslutningar helt de
höga kvalitetskrav som Profigold har på sina produkter, anger företaget. Denna serie har kompletterats med flera nya kabellängder.
Med den ständigt växande populariteten för personliga mediaenheter, introducerade Profigold förra året en helt förnyad Personal
Media-serie, som skall erbjuda den optimala designanslutningen
mellan personliga mediaenheter, som identifieras av den unika
anslutningslådan. Dessa anslutningar som är utrustade med en dubbelt flätad metallskärmad kabel, 24k hårda guldpläterade metallanslutningar och toppkvalitet med 99,96 procent syrefri koppar anges
genomgående ge en utmärkt kvalitet som passar för alla märken.
Förutom flera nya kabellängder har dessa serier kompletterats med
optiska TosLink anslutningar och en DisplayPort hane till DVI honaadapter. n
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VIT MOLNEDITION

HyperX, ett dotterbolag till Kingston Technology Company, Inc., har
lanserat HyperX Cloud White Edition, som anges ha samma prisbelönta komfort som sin föregångare HyperX Cloud Black Edition. Hörlurarna använder minnesskum till öronkuddarna, en mjuk läderklädd
huvudbåge och en sluten over-the-ear-design.
HyperX Cloud White Edition har ett mycket bra ljud med sina
stora 53mm membran så att spelare kan höra alla röster, skott och
explosioner, anger företaget. Hörlurarna kan anpassas med löstagbar mikrofon och skall ge en kraftfull bas och kristallklar diskant när
användaren vill använda headsetet för att lyssna på musik i smartphones och surfplattor.
– HyperX Cloud Black Edition headsetet har vunnit många utmärkelser och är mycket populär på den Svenska marknaden. Vi är stolta
över att nu lägga till White Edition och att ge spelare och HyperX fans
ett annat headset-val med samma bra komfort och ljud som originalet, säger Mikael Johansson, HyperX Sverige.
Både HyperX Cloud vit och svart Edition är kompatibel med PC,
PS4, smartphones och surfplattor. Det är det officiella headsetet
för Intel Extreme Masters, Alliance Gaming, CNB e-Sports Club, SK
Gaming och Team Liquid. n

Devolos nya adapter dLAN 1200+ är den allra första dLAN-adaptern
inom gigabitgenerationen. Efter succén med adaptrar i 650-serien
passerar Devolo nu gigabitgränsen genom att dubbla sin överföringshastighet till 1200 Megabit per sekund, anger Devolo, och berättar
att den höga hastigheten har gjorts möjlig tack vare en kombination
av Devolos range+teknik och den nya generationen av powerlinechip.
Devolo dLAN 1200+ lanseras som det perfekta valet för alla som vill
skicka stora mängder av data över stora avstånd via sitt hemnätverk.
Devolo AG har varit experter inom powerlinekommunikation i tolv
år. Inget annat företag har specialiserat sig lika starkt inom enkel
dataöverföring via elnät. Idag arbetar det 70 anställda på forskningsoch utvecklingsavdelningen på Devolos huvudkontor i Aachen i
Tyskland, där man utvecklar Devolos powerlineadaptrar.
Devolos ingenjörer har även sänkt den nya adapterns elförbrukning
– detta trots att man dubblat överföringshastigheten. I bruk använder
dLAN1200+ aldrig mer än 4.2 Watt, och när den enhet som kopplats
till adaptern är avstängd går adaptern automatiskt ner i vänteläge,
vilket med en energiförbrukning på endast 0.7 Watt sparar ännu mer
energi.
Installationen och användningen av dLAN 1200+ fungerar precis
på samma sätt som med Devolos övriga adaptrar och den är också
kompatibel med alla dLAN 200-, dLAN 500-, dLAN 650-modeller och
övriga Devolo-powerlineadaptrar.
Adaptern har ett integrerat eluttag, så man inte behöver offra ett
av hemmets eluttag till adaptern, och ett störningsfilter som optimerar dataöverföringen. n

OMDESIGNADE INSTEGSNAVIGATORER

TomTom (TOM2) lanserar den nya produktserien TomTom START, som
erbjuder innovativ TomTom-teknik, navigation i världsklass och Lifetime Maps (inkluderar upp till fyra icke-överlåtbara kartinformationsuppdateringar per år för denna produkt till dess produktens livslängd
löper ut) till privatresenärer.
– I och med lanseringen av nya TomTom START gör vi vår senaste
navigationsteknik tillgänglig till ännu fler förare. Med Lifetime Maps
och smartare ruttplanering kan förare vara säkra på att alltid hitta
rätt väg på ett enkelt och smidigt sätt, säger Stefan Högberg, Country
Sales Manager för TomTom Sverige.
Den nya START tillhandahåller hög prestanda i kombination med
TomToms välkända användarupplevelse, anger företaget. Användare
kan trycka på kartan för att planera sin resväg eller hitta resmålet
snabbare med Quick Search-funktionen. En ruttmarkering med ett
helt nytt utseende skall göra det enklare än någonsin för förare att se
viktig ruttinformation med ett ögonkast.
Enheten lanseras med skärmstorlekar på 4, 5 och 6 tum. n
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MINSTA DIGITALA APS-C-KAMERAN

Sony a5100 lanseras som världens minsta digitalkamera med utbytbart objektiv samt en APS-C-sensor, inbyggd blixt och Wi-Fi. Trots den
lilla storleken är den ett seriöst val för alla som vill byta upp sig från
en mobil- eller kompaktkamera, anger företaget.
Ingenting undgår det blixtsnabba Fast Hybrid-AF-systemet i a5100
som är detsamma som finns i a6000 – med 179 fasdetekterande
AF-punkter, berättar Sony. Att fånga ögonblicken anges vara ännu
enklare med Touch Focus och Touch Shutter – tryck var som helst på
LCD-skärmen för att ta en bild vid varje tryck.
Sonys senaste generation av Exmor CMOS-sensorer med 24 megapixel skall garantera perfekta detaljer och texturer. Videoinspelning
är fantastisk och tar vara på känsligheten i a5100 för jämna, filmiska
resultat, enligt företaget. Kameran har stöd för det alltmer populära
proffsinriktade formatet XAVC S3 och 50 Mbps skall garantera spektakulära Full HD-filmer med lika fantastiskt ljud.
Genom att vända LCD-skärmen 180 grader kan man enkelt ta selfies, och att dela foton och filmklipp (MP4) med telefoner, surfplattor
och TV-apparater är enkelt. NFC gör att bilder kan föras över med
endast en knapptryckning och Wi-Fi Direct ger en enkel trådlös överföring till kompatibla Android och iOS-enheter. One-touch-anslutningen aktiverar också Smart Remote Control så att användaren kan
komponera och ta bilder med kameran direkt från sin smartphone
eller surfplatta.
Sonys PlayMemories Camera Apps ger ännu fler möjligheter för
a5100. I det växande utbudet av gratis- och betalappar går det att
ladda ner praktiska verktyg, roliga effekter och imponerande kreativa
verktyg för seriösa fotografer, berättar Sony. n

SPECIALUTGÅVA AV BEOPLAY H6

B&O PLAY Graphite Blush, Bronzed Hazel och Blue Stone är tre nya
specialutgåvor av BeoPlay H6 som skall passa perfekt för den stilmedvetna storstadsmänniskan.
Graphite Blush kombinerar stormigt gråbrun med en laxröd färg
medan Bronzed Hazel kombinerar en smakfull ljusbrun färg med
bronsig elegans, och sist med inte minst så ger dig Blue Stone en sval
och ljus grå färg i förening med glittrig ljusblå, berättar B&O.
– Dagens hörlurar är lika mycket modeaccessoarer som de är produkter som används för att lyssna på musik och prata i telefon. Och
med specialutgåvorna av BeoPlay H6 som presenteras idag understryker vi åter igen vikten av både stil och substans, inte antingen/
eller när det handlar om stark design och hög standard, säger Henrik
Taudorf Lorensen, VP för B&O PLAY.
BeoPlay H6 anges ha ljud av hög kvalitet, ett ärligt och rent utseende och har utformats för att ge lyssnaren musik som artisterna ville
ha den – utan vridningar eller överdriven bas. Hörlurarna är inlindade
i det finaste oxläder och lammskinn, både slitstarka och exklusiva
material som tål slitage i vardagsbruk – och samtidigt material som
åldras med skönhet, berättar företaget.
BeoPlay H6 har en kedjekopplingsfunktion som gör att man kan
dela med dig av musiken – och möjlighet att flytta sladden från vänster till höger kåpa beroende på vad du föredrar. Inbyggd fjärrkontroll
och mikrofon gör att man kan styra enheten direkt från sladden.
Hörlurarna väger 230 g, vilket innebär att de är lätta att bära. n

ELIMINERAR ”DÖDA YTOR”

Linksys nya RE6500 närverksförlängare är utrustad med gigabit-portar
och ljudutgång för trådlös streaming av musik från en stereo eller
högtalare.
Svag Wi-FI-signal kan bero på tjocka väggar eller att signalen störs
av andra enheter som babymonitorer, mikrovågsugnar eller sladdlösa
telefoner. Linksys nya nätverksförlängare hjälper till att maximera
signalen och den eliminerar även ”döda ytor”.
Modellerna som lanseras är Linksys AC1200 MAX Wi-Fi Range Extender (RE6500), Linksys N600 PRO Wi-Fi Range Extender (RE4000W)
och Linksys N300 Wi-Fi Range Extender (RE3000W). RE6500 och
RE400W är dual band-förlängare med Cross-band-teknik som ger en
starkare och jämnare signal i hemmet. Alla tre nätverksförlängarna är
kompatibla med vilken trådlös router som helst och stödjer b/g/n/ac
WiFi-signaler. n
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SONYS FÖRSTA XDCAM-KAMERA FÖR 4K

Sony lanserar nu PXW-X70 som är bolagets första kompakta, professionella XDCAM-videokamera någonsin. Sony anger att man med PXWX70 har kombinerat hög bildkvalitet, snabb bildtagning och kraftfull
prestanda i en kompakt och handburen videokamera – framtagen för
en rad olika situationer, från nyhets- och dokumentärproduktion till
evenemangsproduktion.
PXW-X70 har en Exmor R CMOS-sensor av 1.0-typ med en upplösning på 20 megapixel. Sensorn är större än Super 16 mm-bildsensorn
och skall ge en hög bildupplösning även i begränsade ljusförhållanden. Dessutom får användaren bättre kontroll över skärpedjupet,
vilket krävs i många olika videoproduktionsmiljöer i dag.
PXW-X70 är utrustad med WiFi-aktiverad styrning via smartphone
eller surfplatta med hjälp av appen Content Browser Mobile. I en
kommande version får användaren dessutom möjlighet att uppgradera PXW-X70 för inspelning i 4K Ultra HD-kvalitet, med funktioner
för filöverföring och livestream-video.
– Lanseringen av PXW-X70 gör att fler kan utnyttja fördelarna med
prestanda och arbetsflöden från XAVC. Entumssensorn som driver
PXW-X70 skapar en helt ny standard för färgåtergivning, djup och
strukturer i en professionell kompakt videokamera. Möjligheten till
4K-uppgradering gör även kameran till en mångsidig och framtidssäker lösning för en bred grupp proffsanvändare, säger Robbie Fleming,
Product Marketing Manager på Sony Professional Solutions Europe.
Hög känslighet och en upplösning med 14 miljoner pixlar skall ge
hög detaljrikedom och färgåtergivning även i svagt ljus. Objektivet
har 12x optisk zoom som, enligt Sony, kan utökas till 24x med Clear
Image Zoom med bibehållen upplösning tack vare Super Resolution
Technology. n
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Bose har lanserat tre hörlurar som anges kombinera Bose prestanda
med en mängd nya valmöjligheter när det kommer till stil. FreeStyle
in-ear, SoundTrue on-ear hörlurar och SoundTrue around-ear hörlurar
är konstruerade för att erbjuda djupt och tydligt ljud samt bekvämlighet och hållbarhet, anger företaget. Hörlurarna lanseras i olika design
och i flera färger.
Produkterna är utrustade med Bose TriPort akustisk hörlurstruktur, något som även finns i Bose föregångare och som bidrar med
kraftfulla och låga toner samt klara höga frekvenser och ett mjukt
återskapande av sång och instrument, enligt Bose.
– Vi har forskat på hörlurar och dess ljud i över 30 år av en anledning: för att erbjuda en bättre upplevelse. Nu när Bose-upplevelsen
inkluderar nya utseenden börjar ett nytt kapitel i Bose hörlurars
historia. Vi anstränger oss för att få till detaljerna för färg, passform
och finish, precis som vi tidigare gjort med vår ljudteknik, säger Sean
Garrett, vice president för Bose Noise Reduction Technology Group.
FreeStyle in-ear och SoundTrue hörlurar har båda en inbyggd
fjärrkontroll och mikrofon som kan användas med de flesta iPhone-,
iPad- och iPod-modeller. Det gör att användningen av hands free,
funktionen att byta mellan olika samtal, musik och mobilt innehåll
blir enkel.
FreeStyle in-ear finns tillgängliga i indigo och isblå. In-ear hörlurarna med Bose egenutvecklade StayHear snäckor finns i tre olika
storlekar. Hörlurarna täcker också de akustiska portarna med ett
fuktmotstånd och är konstruerade för att tåla slitage.
Bose erbjuder SoundTrue on-ear och around-ear hörlurar i svart,
vitt och mint. De finns också som tvåfärgade med mönster i lila och
mint (endast on-ear hörlurarna) samt svart och mint (endast aroundear hörlurarna). Hörlurarna har ett förstärkt huvudband med en mjuk
kudde och öronkåpor fyllda med skum. Dessa finns i en rad matchande och mönstrade färger. SoundTrue around-ear hörlurar och
SoundTrue on-ear hörlurar går på ett enkelt sätt att vika ihop för att
kunna bäras med överallt. n

P ROD U KTNYHE TER
LG:S NYA TOPPLUR G3

LG G3 lanserades i juni och bygger vidare på G-serien under devisen
”Enkelt är det nya smarta”. LG G3 D855 lanseras som en innovativ
och toppmodern uppföljare till den framgångsrika LG G2, och är
utrustad med det bästa som dagens mobilteknik kan erbjuda – unik
bildkvalitet med Quad HD, första mobilkameran med laserautofokus,
användarvänligt gränssnitt och smarta funktioner.
– Det är ett rent privilegium att presentera LG G3, som är en
värdig uppföljare till förra årets prisbelönta G2. Med G3 tar vi smarta
mobiltelefoner till nästa nivå, bland annat genom världens bästa
skärmupplösning, snabb autofokus med laserteknik och lyxig och
iögonfallande design. Men vi har också lagt mycket energi på att göra
G3 enkel och intuitiv. Resultatet är en smartphone som är försedd
med den allra senaste tekniken, men som samtidigt är verkligt
användarvänlig. Eller som vi säger det – enkelt är det nya smarta,
säger Susanne Persson, nordisk produktspecialist för mobiler på LG
Electronics.
LG G3 har metallinspirerad design och är försedd med marknadens
första Quad HD-skärm som skall ge fantastisk bildkvalitet. Upplösningen på 2 560 x 1 440 pixlar innebär att den har mer än 75 procent
fler pixlar än en Full HD-skärm. Med 538 pixlar per tum får man en
extrem detaljrikedom och skarpare bilder än man ser i ett tryckt
magasin. (Rateko trycks till exempel med 300 dpi).
LG G3 utnyttjar sin skärmstorlek maximalt och har mindre oanvänd
yta än någon annan smartphone på marknaden, anger LG och menar
att i kombination med en avancerad 13MP-kamera med optisk
bildstabilisering och supersnabb laserautofokus, samt ett batteri som
räcker hela dagen och en bit in på nästa, tar LG G3 dig till en ny nivå.
LG Electronics berättar att man har lyssnat på användarna och det
har resulterat i en rad nya funktioner och förbättringar i LG G3 för
att göra den både smart och enkel att använda. Dessutom har hela
gränssnittet designats om för att skapa en mer användarvänlig upplevelse. Knock Code-funktionen, som gör det enkelt att väcka och låsa
upp telefonen genom att knacka i ett förvalt mönster på skärmen, är
självklart med även i G3.
Smart Notice föreslår saker redan innan man har tänkt på dem.
De smarta rekommendationerna baseras på mobilens status, ditt
användande och var du befinner dig. Till exempel ingår Smart Cleaning, som kan föreslå att radera appar som inte använts på länge

eller temporära filer, för att frigöra mer plats i mobilen. Eller förslag
baserat på samtalsloggen: “Du avböjde ett samtal från James klockan
12.30. Vill du ringa tillbaka till honom?”
Med Software Diet har mjukvaran i G3 också bantats ned. Cirka
30 procent av de förinstallerade programmen har tagits bort genom
att kombinera appar och närliggande funktioner med varandra.
Dessutom kan man avinstallera 30 procent fler av de förinstallerade
apparna för att ge större frihet. n

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

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

Besök oss på www.deltaco.se eller ring 08-555 76 200 för mer information om produkterna.
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PR OD UK T N YH ETER
LITET BLUETOOTHHEADSET

SHUTTERBALL

Nästa generation Bluetoothheadset från Jabra är skapat för att vara
lätt och bekvämt att använda.
Jabra Stealh är inte bara betydligt mindre, lättare och diskretare än
den äldre generationen. Det är också både bekvämare och har längre
taltid utan att kompromissa med ljudkvaliteten, anger företaget.
Miljontals människor använder idag headsets med Bluetooth för
att de är enkla att använda och för att man kan använda det samtidigt
som man kan göra en massa andra saker. Äkta handsfree alltså. Och
eftersom de är så enkla att ha på sig har det blivit det självklara valet
att användas tillsammans med en mobiltelefon, berättar Jabra.
Med microPOWER-tekniken får man både ner storleken och ökar
batteritiden vilket gör att man kan konstruera mindre iögonfallande
headsets. Jabra Stealth använder sig av brusreduceringstekniken
Noise Blackout som filtrerar bort det mesta av bakgrundsljudet men
inte din röst. Detta tillsammans med stöd för HD Voice skall ge klart
och tydligt ljud i bägge ändar av samtalet.
Jabra Stealth anges ha mycket bra passform tack vare speciella
öronkapslar och är dessutom utrustat med NFC, som gör det lätt att
para ihop enheterna, samt multimediastreaming för musik, podcast
eller navigation. Nya Stealth anges ha sex timmars taltid med hjälp av
strömsparfunktionen PowerNap. n

Moon Radio AB berättar att den hetaste, häftigaste prylen som gjort
succé i USA finns i Sverige – Shutterball är till för dig som vill ta selfies
eller en gruppbild från din telefon utan att själv behöva hålla i din
enhet.
Man kan snabbt ta ett foto med sin telefon enbart genom att
trycka på bollen. Bluetooth 4.0 gör den kompatibel med många av
dagens telefoner och surfplattor, som till exempel Samsung Galaxy
S3/S4, Note 2 eller senare, Apple iPhone 4S, iPhone 5, iPad generation 3/4, iPad Mini och iPad Touch generation 5 eller senare. Alla
Android enheter OS 4,3 fungerar också med Bluetooth V4.0.
Shutterball anges ha låg energi förbrukning och upp till fem års batteri tid. Den kan anslutas med upp till fem smartphones/surfplattor
samtidigt och är enkel att sätta på väskan eller på jackan. n

BEATS MIXR I SEX NYA FÄRGER

Tura Scandinavia meddelar att David Guetta och Beats by Dr Dre har
samarbetat med att ta fram de mest högljudande lurarna i Beats sortiment. Mixr är inspirerad av DJ:s runt om i världen och modellen har
lanserats i sex nya färger (grön, gul, rosa, ljusblå, blå och indigo) med
matchande kablar samt reflekterande Beats logotyp på kåpan.
Mixr är en lätt men ändå robust hörlur bland de bästa i klassen
när det kommer till ljud och hållbarhet, anger företaget. Hörlurarna
skall kunna hantera även de högsta ljudnivåer utan att kompromissa
men det är vad som ska förväntas från alla Beats by Dr Dre produkter,
berättar Tura Scandinavia.
Öronkåporna är roterbara så man kan lyssna med en lur och även
höra din omgivnning. n
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PER S ON N YTT
BOXER - JONAS LÖNNQUIST

Jonas Lönnquist tillträdde som VD för Boxer Sverige den 25 augusti.
Jonas kommer närmast från en tjänst på C More, och har även arbetat i olika roller på Viasat och har en
djup kunskap om betal-TV-branschens utmaningar och frågeställningar.
– Vi är väldigt glada att kunna knyta Jonas till oss. Han har nästan 15 års erfarenhet från tv-branschen
och en mycket god inblick i den snabba förändringsresa som hela TV-marknaden genomgår. Jag är övertygad om att han kommer bidra till att stärka och utveckla Boxer och säkerställa att vi fortsätter att leverera
TV som kunderna vill ha det, säger Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group.
– Jag är mycket förväntansfull och glad över att ha fått det här förtroende. Boxer har en lång historik av
att erbjuda tittarna en relevant tv-upplevelse på ett enkelt sätt. Jag ser fram emot att tillsammans med
resten av organisationen vidareutveckla den positionen, säger Jonas Lönnquist, VD Boxer Sverige. n

BENQ - DANIEL ASSARSON

Från och med hösten 2014 tillträder Daniel Assarson rollen som Country Sales Manager Projectors & Large
Displays på BenQ. Daniel har en bakgrund inom AV och IT, närmast från systemintegreraren Electrosonic,
och kommer hos BenQ att ansvara för kontakten med svenska distributörer och återförsäljare, driva försäljning samt arbeta med tekniskt kunnande och utbildning.
– BenQ har arbetat fantastiskt bra sedan starten, säger Daniel Assarson. Nu gäller det att fortsätta ligga i
framkant genom att lansera fler produktnyheter samt öka närvaron och servicenivån. Resan fortsätter och
jag ser mycket fram emot den, tillsammans med våra partners.
BenQ kommer framöver att stärka sina produkt- och marknadserbjudanden för ProAV-marknaden och
där kommer Daniel att spela en nyckelroll.
– Med Daniels erfarenhet och branschnät fortsätter vi stärka vår marknadsledande position i Sverige
och Norden på projektorer och uppbyggnaden av LFD-skärmar från 42 tum och uppåt, säger Stefan Dahlqvist, Managing Director Nordic Region, BenQ. n

STRONG - JIMMIE O´CONNOR

Jimmie O´Connor har utsetts till ny svensk marknadschef för STRONG Scandinavia A/S.
Jimmie tillträdde tjänsten den 3 juni 2014 som del av ett företag som genomgått en snabb positiv utveckling inklusive stor produktutvidgning inom THOMSON hemelektronik.
Jimmie har under hela sin aktiva karriär bedrivit försäljning inom elektronikindustrin. Senast arbetade
han som försäljningschef, där den viktigaste uppgiften var att bygga upp en försäljningsavdelning och
förstärka olika varumärken. Den ”know-how” och branscherfarenhet som Jimmie har från tidigare jobb är
en betydande förstärkning för vår säljorganisation, anger STRONG.
Hos STRONG kommer Jimmie bland annat att ha det övergripande ansvaret för försäljning och kontakt
med större kunder, däribland de svenska handelskedjornas huvudkontor, samt utöka den befintliga kundbasen.
Med intressanta produkter till rätt priser vill Jimmie skapa långsiktiga affärsrelationer. Genom noggrann
analys och kunskap om marknadens behov är Jimmie redo att utbreda märkena STRONG och THOMSON i
Sverige. n

ZOUND INDUSTRIES - JOHAN LARSSON

Johan Larsson tillträdde som Key Account Manager EMEA på Zound Industries den 16 juni 2014.
Johan kommer senast från en anställning på Happy Plugs där han jobbade med försäljning mot Norden
och Östeuropa. Innan det jobbade Johan på Tech Data och ansvarade där för försäljningen av Apple samt
startade upp deras Skol-PC grupp. 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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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Beviskrav & undersökning
Vid fel inom sex månader efter köp är det
säljaren som ska bevisa att felet inte fanns
vid köpet. Saknar säljaren lämplig utrustning
får säljaren i stället på annat sätt skaffa fram
bevisningen.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en mobiltelefon för 5 499 kr. Efter cirka
två månader kunde hon inte längre koppla upp sig
på Internet. Eftersom telefonen omfattades av en
garanti är säljaren skyldig att reparera telefonen. I annat fall har
hon rätt att få en ny telefon.
Telefonen håller inte för dagligt bruk eftersom den inte tål
sådan lättare yttre påverkan som den utsätts för när den tas upp
ur fodral och fickor etcetera. Det är mer sannolikt att problem
med att koppla upp sig mot Internet är relaterat till ett programvarufel och har inte något med en USB- kontakt att göra. Till detta
kommer att USB-kontakten fungerar utmärkt, till exempel vid
laddning, inkoppling till dator med mera. I stället för att undersöka felet som telefonen lämnats in för har verkstaden valt att
utföra en okulär besiktning och då funnit korrosion på en i övrigt
felfri yttre kontakt och därmed dragit slutsatsen att telefonen är
fuktskadad och att garantin därför inte gäller. Detta förfarings54 RATEKO 4/2014

sätt är inte rimligt och verkar vara genomfört i syfte att slippa
stå för eventuella garantireparationer. Enligt en jurist ska man
som konsument inte behöva tåla att verkstaden enbart hänvisar till en fuktskada på en orelaterad del av telefonen i syfte att
slippa utföra garantireparationen. Till detta kommer att ärg är en
naturlig missfärgning orsakad av syre, koldioxid och vattenånga i
luften. Som konsument bör man rimligtvis kunna utgå ifrån att en
mobiltelefon i vart fall tåler att komma i kontakt med luft utan att
garantin upphör med hänvisning till fuktskador. För det andra kan
ärg på en kontakt med enkelhet tas bort med smärgelduk eller
motsvarande, varvid några problem normalt inte finns.
Till detta kommer att näringsidkaren måste bevisa att felet uppkommit genom exempelvis onormalt brukande eller vanvård på
köparens sida för att garantin inte ska gälla. Detta har inte säljaren
ens försökt bevisa. Bolaget har i sitt svar till nämnden uppgett att
det avser debitera henne för en undersökning. Någon undersökning har emellertid inte ens ägt rum.
Kunden begär avhjälpande av fel eller i andra hand utbyte av en
mobiltelefon.

Säljaren svarar

Säljaren motsätter sig kraven. Enligt den auktoriserade verkstad
som undersökt telefonen enligt tillverkaren instruktioner finns
det en fuktskada på USB-kontakten. Det finns också en ärgning
på kontakten. I tillverkarens användarhandbok och på kvittot från
köpet anges att telefonen inte får utsättas för fukt eller vätska och

W

ARN

att garantin inte täcker fukt- och vätskeskador.
Felet på telefon är att det inte är möjligt att komma ut på
Internet. Verkstaden har därför behövt undersöka detta och göra
återställningar och uppdateringar i telefonen. När detta skulle
göras upptäcktes en vätskeskada på USB-kontakten. Eftersom
USB-kontakten är vätskeskadad kan teknikerna inte använda sin
utrustning i telefonen eftersom utrustning inte får stoppas in i
en vätskeskadad USB-kontakt. Vätskeskador uppstår genom yttre
åverkan och täcks inte av garantin.
Trots att USB-kontakten inte är relaterad till felet i telefonen så
kan inte teknikerna utföra det arbete som krävs för att åtgärda
felet eftersom teknikerna inte kan stoppa in USB-kabel i en
fuktskadad USB-kontakt. På grund av detta och då garantin inte
omfattar fuktskador har åtgärd av telefonen nekats.
Eftersom det inte står på inlämningskvittot att en undersökningsavgift kan tillkomma, kommer bolaget inte att kräva betalning av en sådan.

Skälen för beslutet

”Det framgår av utredningen att den mobiltelefon som kunden
köpt av säljaren inte fungerar som den ska och att den därmed är
att betrakta som felaktig. Felet har visat sig endast omkring två
månader efter köpet. Ett fel som visar sig inom sex månader efter
att en vara avlämnats ska anses ha funnits vid avlämnandet, om
inte annat bevisas eller detta är oförenligt med varans eller felets
art, 20 a § konsumentköplagen. Det är alltså säljaren som ska
bevisa att felet inte fanns vid köpet.

Nämnden konstaterar att säljaren endast har genomfört en
okulär besiktning av telefonen och vid denna funnit att det finns
en fuktskada vid USB-kontakten. Företaget har emellertid inte
genomfört någon mera ingående undersökning av telefonen och
som skäl för det anfört att det inte är möjligt att använda den
tekniska utrustning företaget har för att undersöka en telefon
eftersom denna utrustning riskerar att förstöras om den kommer i
kontakt med en vätskeskadad telefon.
Som redan anförts är det säljaren som ska bevisa att det fel
som finns inte fanns vid köpet. Den omständigheten att företaget anser sig inte kunna undersöka telefonen med den vanliga
tekniska utrustningen på grund av att det finns indikationer på att
telefonen har en fuktskada innebär inte att företagets beviskrav
sänks. Företaget har fortfarande samma skyldighet att bevisa
att felet inte fanns vid köpet. Om företaget anser sig inte kunna
använda den sedvanliga utrustningen får det i stället på annat
sätt skaffa fram bevisning för att styrka sitt påstående. Så har inte
skett i ärendet.
Enligt nämnden ger utredningen inte stöd för att det fel som
finns på telefonen har orsakats av en vätskeskada. Nämnden bedömer att säljaren inte har bevisat att felet inte fanns vid köpet.
Vid denna bedömning är säljaren ansvarig för felet och därmed
skyldig att avhjälpa det utan kostnad för köparen.”

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar säljaren - utan kostnad för köparen avhjälpa felet på mobiltelefonen. n

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

WWW.SALENORDIC.COM

+46 8 546 755 00
PEOPLE@SALENORDIC.COM
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Sandra Hjelm, Empire, med den helautomatiska pastamaskinen C3 Pasta Basta.

Helautomatisk pastamaskin
Empire lanserar i höst bland annat en helautomatisk pastamaskin, C3 Pasta Basta, och en
grötkokare, C3 Kickstart.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

andra Hjelm, Marknadschef på Empire, berättar att C3
Pasta Basta är unik på marknaden, då det är den enda
helautomatiska pastamaskinen. Den gör färsk pasta
från grunden på knappt tio minuter.
Man tillsätter grundingredienserna durmvetemjöl, vatten, ägg,
olja och salt och sedan knådar C3 Pasta Basta degen i cirka fem
minuter, innan det är dags att trycka ut degen. Det finns sex olika
munstycken (spaghettini, spaghetti, tatgliatelle, linguine, garganelli och penne) och en inbyggd fläkt som torkar pastan under
extraktionen.
56 RATEKO 4/2014

Pasta Basta är lätt att rengöra och delarna går att ta bort och
diska. Pastamaskinen är genomskinlig så att man ser hela processen, har timerfunktioner och maxkapaciteten är 300 ml. Den
lanseras nu i höst och finns i svart och vitt.

Frukost

Frukost är dagens viktigaste mål sägs det. Att äta en bra och
stadig frukost gynnar dig resten av dagen och gör att du håller dig
mätt längre och orkar mer, menar de flesta. Det finns många olika
variationer på frukost men något som alltid kommer tillbaka är
gröt.
Gröt har länge varit en tradition på frukostborden och är rik på
fibrer. Empire lanserar i höst grötkokaren C3 Kickstart, som kan
koka både gröt och ris.
– C3 Kickstart kan tillaga både gröt och ris till en perfekt konsistens då den har temperaturregulator med enknappsfunktion

VITT

C3 Pasta Basta.

och en automatisk varmhållningsfunktion som håller gröten/
riset varmt även efter det att tillagningen är klar, berättar Sandra
Hjelm.
Lockets låsfunktion gör att maten behåller smak och konsistens
på bästa sätt och det uttagbara innerkärlet på 600 ml är lätt att
rengöra och förhindrar gröten/riset fastnar. C3:s grötkokare kan
koka upp till fyra portioner på ungefär tio minuter. Slev, mätkopp
och receptfolder medföljer.

C3 Kickstart.

Kampanj

En tredje nyhet i höst från Empire/C3 är att de lanserar sina designperkolatorer i tre nya färger – pastellgrön, rosa och vit (svart
och rostfritt finns sedan tidigare).
De tre nyheterna (Pasta Basta, Kickstart och designperkolatorerna) kommer synas i en marknadskampanj i TV-programmet
”Halv åtta hos mig” på TV4 i 48 avsnitt i höst, med början 1 september till och med slutet av november. n

C3 designperkolatorer i nya färger.
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Christer Larsson, koncernchef EEL.

EEL stärker sin ställning
Vitvarukedjan ELON, som ingår i EEL-koncernen, får nya medlemsbutiker och växer, särskilt i syd- och mellansverige.

K

ökscentrums åtta butiker i sydvästra Skåne har precis konverterat och omprofilerats till ELON-butiker,
i Lidköping fördubblas butiksytan i köpcentrumet
Framnäs och i Jönköping öppnas en ny butik i Solås.
– Medan andra kedjor avvecklar eller går med förlust fortsätter
vi fackhandelns expansion och visar goda resultat, säger Christer
Larsson, koncernchef för EEL AB där ELON och Elkedjans drygt 400
butiker i landet ingår.

Två butiker i Jönköping

ELON öppnade i början av juni ytterligare en butik i Jönköping.
Butiken, som är på 700 kvadratmeter, ligger i området Solås. Det
är en renodlad ELON-butik, vilket innebär att utbudet består av
vitvaror, värmepumpar, småel etcetera. Detta är Jönköpings andra
ELON-butik.
– Vi anser att det finns utrymme för två ELON-butiker i Jönköping, som är en gammal handelsstad. Efterfrågan på våra produkter är stor och för att kunna möta den satsar vi på dubbla butiker i
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området, säger Tommy Svensson, butikschef och ägare.
Med generösa öppettider – sju dagar i veckan – ska ELON och
övriga företag i Solåsområdet locka kunder.
– Besöksstatistiken visar att det är en stor mängd inåkande
kunder från orter utanför Jönköping, fredag till söndag. Det är ett
behov vi kommer att möta, säger Tommy Svensson.
ELONs butik på Kämpevägen, kommer att fortsätta som tidigare
men nu med en tydlig inriktning mot fastighetsägare.
ELON i Solås är Tommy Svenssons femte ELON-butik, förutom
de två i Jönköping driver han även ELON – Carlssons i Växjö, Kalmar och Nybro.

Mycket på kort tid

På kort tid har mycket hänt inom EEL-koncernen. Kring årsskiftet
2013/14 slöts avtal med norska hemelektronikkedjan Euronics
gällande inköp och lagring av deras produkter. I början av mars
förvärvades Mariestadsföretaget Canvac AB som omsätter 140
miljoner kronor. I slutet av mars 2014 köpte EEL Aktietorgsnoterade FDT för att kunna erbjuda samma butiksdatasystem till alla
drygt 400 butiker i koncernen och samtidigt sälja detta system på
marknaden.
I slutet av maj tillkännagavs att det befintliga centrallagret
utanför Örebro ska byggas till och lagerkapaciteten fördubblas, en
investering på cirka 110 miljoner kronor. n

VITT

Digitaliserade fakturor
ELON började i slutet av 2013 arbetet med att
digitalisera sina fakturor, och ser stora tidsbesparingar på minimerad arkiveringstid.

M

ed 90 000 leverantörsfakturor om året har
frågan om fakturaskanning varit på tapeten
länge för ekonomiavdelningen på ELON Elkedjan
Logistic i Anderstorp. Men det var först för två år sedan som de
på allvar började leta efter en leverantör.
– Vi har pratat om fakturainskanning i många år men tack vare
en IT-chef i koncernen som drev på det här kom vi till skott. Vår
lokala it-ansvariga sökte upp aktörer på marknaden och vi blev
även uppvaktade av olika aktörer. De fick komma hit och visa, och
så var vi ute och tittade hur det fungerade hos olika användare,
berättar Annelie Andersson ekonomichef på EEL.

Mer än hälften på papper

Den största delen av fakturorna, runt 60 procent, kommer på
papper, medan ett flöde är ren xml-hantering. Men det var inte
bara för att hantera det stora pappersflödet som de ville införa
fakturaskanning.
– Det är ju dels för att få en hållbar hantering och ett smidigt
flöde. Men det är inte bara att hinna vända papper, spårbarheten
för fakturorna vinner man också. Att snabbt hitta en faktura när
man behöver den.
EEL AB har valt en lokal installation av OptoSwedens fakturatolkning, och har även fått skannern levererad från OptoSweden.
Anledningen till att EEL AB valde just OptoSwedens lösning är
flera berättar Annelie Andersson:
– Optos program funkade bra med Jeeves som vi har använt sedan tio år. Dessutom känns systemet smart; programmet kommer
ihåg var informationen finns på fakturor från samma leverantör

och systemet lär sig hur fakturorna ser ut så att de rinner igenom
fortare. Det kändes som en avgörande skillnad.

Radmatchning

I oktober 2013 började EEL AB köra OptoSwedens system för sina
omkostnadsfakturor. I december började de med radmatchning
på leverantörsfakturor.
– Vi ser ju inte sluteffekterna ännu. En annan leverantör berättade att det tar runt ett halvår innan man verkligen ser vinsterna.
Vi har kört lagerfakturor i tre månader, det funkar bra. Radmatchning börjar flyta på men tar ganska mycket tid. Än så länge lär vi
oss systemet och systemet lär sig fakturorna, dessutom är det
mycket handpåläggning på det som inte skannas. Vinsten just nu
är arkiveringstiden och att fakturorna är nåbara hela tiden. Det
kan röra sig som en 6-8 timmar i veckan. Men det kommer att bli
mer.
Trots att systemet ännu inte är fullt integrerat i verksamheten
har Annelie Andersson och hennes kollegor redan fått en bättre
arbetssituation.
– Det är alltid roligt att lära sig nåt nytt, det upplever vi allihop
här. Sedan är det ju nåbarheten; det blir lättare och roligare när
man slipper gå ner och rota i arkivet. Nu kan man ta upp rätt
dokument på skärmen direkt. Det är ett smartare och roligare sätt
att jobba på helt enkelt.

Om EEL

ELON Elkedjan Logistics AB, EEL AB, är ett inköps- och logistikcenter med sitt säte i Örebro. EEL har över 400 butiker och 2 000
elektriker i samverkan inom EEL Teknik. I Örebro finns centrallagret för tunga vitvaror och småelsartiklar. Centrallagret har
en lageryta på drygt 30 000 kvadratmeter och i Örebro sitter
även huvudkontoret för affärsområdet Butik. I Anderstorp finns
ledningen för EEL Teknik och ett lager på 8 000 kvadratmeter för
teknikartiklar. n
RATEKO 4/2014 59

V IT T

The Invironment Project

jämfört med gamla som inte kan behålla damm och partiklar lika
effektivt, säger Gulaim Seisenbaeva.

Inomhusmiljön påverkas

Electrolux dammsuger hem för att undersöka
inomhusmiljön.

F

öroreningar i luften är en global miljöfråga där fokus
ofta ligger på utomhusmiljön. Men människor tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. Därför har Electrolux startat kampanjen ”The Invironment Project” – ett globalt
forskningsinitiativ för att undersöka hur luftföroreningar ser ut i
vanliga hushåll världen över.
– 90 procent av vår tid tillbringar vi inomhus och just därför är
inomhusmiljön precis lika viktig att beakta som utomhusmiljön.
Inomhusmiljön är kärnan i vår verksamhet och den här typen av
tester ger oss insikt i vad som krävs av nästa generations dammsugare, säger Diana Münz, Consumer Activation Manager Digital
& PR på Electrolux.
Damm har samlats in från städer med olika luftföroreningsbesvär – Los Angeles, São Paulo, Singapore, Paris, Seoul, Taipei och
Stockholm. Två hushåll från varje stad har genomgått pilotstudien
genom en vanlig dammsugningssession med den nya UltraOne,
Electrolux testvinnande dammsugare med ett helt slutet system
och ett HEPA 13-filter som fångar upp även de minsta dammpartiklarna. Forskaren och docenten Gulaim Seisenbaeva, vid
institutionen för oorganisk kemi och bionanoteknologi på Sveriges
Lantbruksuniversitet, har analyserat innehållet i dammsugarpåsarna med hjälp av en detektor som identifierar oorganiska
partiklar i dammet.
– Partikelforskning är ofta fokuserad på att mäta partiklarnas
mängd och storlek. I den här studien, tillsammans med Electrolux,
fokuserar vi på kvalitet snarare än kvantitet – och tittar på vad
partiklarna faktiskt utgör, säger Gulaim Seisenbaeva, docent vid
Sveriges Lantbruksuniversitet.

En påse säger mer än tusen ord

Resultatet från analysen visar att det som är utomhus påverkar
vad som är inomhus. Hela 58 procent av partiklarna kommer från
utomhuskällor. Trafikföroreningar avslöjas till exempel via spår
från bilmotorers smörjmedel, rester från avgaser och järn samt
zinkoxid som kommer fram när bilar bromsar. Andra, mindre
trevliga, fynd inkluderar sotpartiklar och elektroniska komponenter med tungmetaller som zirkonium, niob, kadmium och barium
– som beroende på mängd kan framkalla allergi och andningssvårigheter. I en av dammsugarpåsarna fann man även tallium och
koppar som är en mycket giftig kombination.
– Dammsugarsystemet fångade upp och behöll partiklar för
analys, vilket på många sätt kan jämföras med vanliga metoder
för att undersöka inomhusmiljön. Faktum är att dammsugarpåsen
var så effektiv att filtret nästan var helt rent när vi analyserade
det. Det här understryker hur effektiv en modern dammsugare är,
60 RATEKO 4/2014

En generell slutsats är att inomhusmiljön påverkas av samhället vi
lever i, både den direkta omgivningen och faktorer som närhet till
trafik och lokala klimatförhållanden. Det kan vi se när vi tittar på
analyser från de olika städerna.
Den viktigaste slutsatsen är dock att inomhusmiljön till stor del
påverkas av dig. Vanor, preferenser, aktiviteter och personliga
ägodelar speglar vad som finns i dammsugarpåsen. Att ha hund
betyder spår av avföring. Att spela tennis betyder spår av gräs och
lera. Att tvätta ofta betyder högre halter av zeolitpartiklar från
tvättmedel. Att bära skor inomhus betyder automatisk att mer av
föroreningarna från utsidan hamnar på insidan. Med andra ord:
dammsugarpåsen säger sanningen om dig och din livsstil.

Det perfekta verktyget

En dammsugare hjälper dig att hålla rent hemma. Dock visar
tidigare studier gjorda av American Chemical Society att gamla
dammsugare snarare bidrar till luftföroreningar inomhus genom
att släppa ut bakterier och damm i luften. Dessa kan i sin tur
framkalla allergier och sprida infektioner. Med andra ord spelar
dammsugarens ålder och kvalitet en betydande roll.
Dammsugaren som har använts i ”The Invironment Project” är
den förbättrade och testvinnande Electrolux UltraOne. Hemligheterna bakom UltraOnes fantastiska dammupptagningsförmåga är
ett helt slutet systemet – från munstycket till luftutloppet, anger
Electrolux, och berättar att tack vare en palett av nya patent, och
en välbalanserad kombination av sugeffekt, luftflöde och dammupptagningsförmåga fångar UltraOne upp 99,999 procent av alla
partiklar den suger in.

Tips för en bra inomhusmiljö

* Dammsug oftare: Kanske det mest uppenbara rådet – att städa
hemmet mer frekvent minskar förekomsten av partiklar inomhus.
Tidigare studier visar att äldre dammsugare kan bidra till luftföroreningar inomhus, genom att släppa gamla dammpartiklar
tillbaka ut i luften. Att ersätta sin gamla dammsugare gör därför
stor skillnad.
* Vädra vid regn: Bra ventilation är viktig för att säkerställa
en hälsosam inomhusmiljö, och att öppna ett fönster är kanske
det äldsta tricket i boken. Vädra helst när det regnar, eller precis
efteråt, eftersom regnet fräschar upp luften och minskar koncentrationen av partiklar.
* Skaffa växter: Växter är inte bara bra för att bekämpa utomhusmiljön; studier från NASA visar även att krukväxter är ett
användbart verktyg för att stoppa luftföroreningarna inomhus eftersom de har förmågan att filtrera bort vanliga flyktiga organiska
föreningar.
* Ta av dig skorna: Dina skor är ofta kopplingen mellan utomhus- och inomhusmiljöer. Se till att ta av dig skorna när du kommer hem, eller byta till inneskor. Ett annat tips är att använda en
stor dörrmatta vid varje ingång.
* Se över din livsstil: Din inomhusmiljö påverkas till stor del av
dig. Rökning, husdjur, arbete, närhet till trafik. Ta fem minuter till
att fundera över din vardag och dina aktiviteter för att som det
finns uppenbara källor till förorening som du kan minimera eller
motverka, till exempel genom att använda några av tipsen ovan. n

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.
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FC BARCELONA & BEKO

HANDTAGSLÖSA MÖBELFRONTER

Tydliga linjer och generösa ytor karakteriserar designen hos det
handtagslösa köket där möbler öppnas genom att man sätter fingret
mot dem. Passande till detta reducerade formspråk är den energieffektiva diskmaskinen Vario DF 460/461 från Gaggenau försedd med
Push-to-open-system. Med den kan diskmaskinen helt och hållet
döljas bakom möbelfronten.
Den helintegrerade diskmaskinen finns i bredden 60 cm och i de
två höjderna 81,5 cm och 86,5 cm (den senare för mer plats inuti).
För inbyggnad vid långa möbelfronter, i högskåp eller med låg sockel
finns därutöver modeller med flexibla gångjärn. Om så önskas kan
diskmaskinen också förses med en möbelfront med handtag. Push
to-open-systemet fortsätter att fungera som vanligt.
DF 460/461 i energiklassen A+++ ger tillsammans med torkningssystemet Zeolith förstklassiga rengörings- och torkningsresultat,
anger företaget. n

Vitvarujätten Beko lanserar en ny logotyp som kommer att synas på
Barcelonas tröjor under de kommande fyra åren. Den globala aktören
Beko och FC Barcelona kommer att samarbeta med global marknadsföring och företagens sociala ansvar.
FC Barcelona och Beko tillkännagav 30 juni undertecknandet av ett
nytt avtal som gör att Beko blir FC Barcelonas samarbetspartner för
de kommande fyra åren. Avtalet innebär att Bekos nya logotyp, som
också lanseras nu, kommer att placeras på Barcelonas matchtröjor
och träningströjor – för första gången någonsin för ett kommersiellt
varumärke. Beko blir det första kommersiella varumärket att utnyttja
plats på FC Barcelonas officiella kläder, med placering på vänster arm.
Den nya outfiten lanserades på FC Barcelonas fotbollsstadion Camp
Nou, där Mustafa V. Koç, styrelseordförande i Koç Holding; Levent
Çakiroglu, President för Koç Holding Durable Group och Arçelik A.S
VD; Josep Maria Bartomeu, President i FC Barcelona och Javier Faus i
Santasusana; Vice President i FC Barcelona var närvarande.
FC Barcelona och Beko kommer att föra samman sina två globala
varumärken för att tillsammans uppnå deras delade strategiska marknadsmål och CSR-målsättningar.
Partnerskapet kommer att symboliseras av en Beko logotyp på
armen av spelartröjorna för alla Barcelonas matcher i den spanska
ligan och cupen under säsongen 2014/2015, plus träningsmatcher
och sommarturné.
Beko är ett av Europas största märken inom vitvaror, rankat som
nr.2 i antal enheter under 2013. Beko ägs av Turkiska Koc Holding och
är ett av flera varumärken inom holdingsällskapet.
– Beko kommer inom närmaste framtiden att satsa stort på den
svenska marknaden, berättar Kjetil Mikkelborg, Nordic Marketing
Manager på Grundig Nordic, som jobbar med försäljningen och marknadsföringen av Beko. n

AMERIKANSK STORSÄLJARE TILL SVERIGE

Hamilton Beach är USA:s största företag inom småel och köksprodukter – de tillverkar och säljer årligen över 35 miljoner enheter i USA,
Kanada och Mexiko. På senare tid har de även introducerat sitt varumärke i Kina, Indien och Brasilien med goda resultat och nu är det
Skandinaviens tur att få ta del av dessa fantastiska produkter, berättar
Patrik Lindholm, VD på Hamilton Beach Scandinavia.
I USA har Hamilton Beach alltid förknippats med bra kvalitet till
ett ännu bättre pris, förklarar Patrik Lindholm, och förklarar att
företagets devis ”Good thinking” är lätt att förstå när man ser deras
snygga och funktionella produkter som finns i ett stort urval. Bland
toppsäljarna hittar vi bland annat olika blenders, kaffemaskiner, slow
cookers, grillar och ugnar. Produkter som stått sig fint i den mördande
konkurrensen i Nordamerika i över 100 år (företaget grundades 1910
i Wisconsin av uppfinnaren Frederick J. Osius).
Hamilton Beach Scandinavia kommer nu att börja marknadsföra de
här produkterna i Norden.
Mer information på www.hamiltonbeach.com. n
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V IT T
EFFEKTIV LUFTVÄRMEPUMP

STEAM&GO

Philips har lanserat en helt ny produkt, Steam&Go, en handhållen
steamer som snabbt och effektivt stryker och fräschar upp dina
kläder. Med sin smidiga design är Steam&Go enkel att använda och
utgör ett bra komplement till ditt vanliga strykjärn när du är på resa
eller har lite bråttom iväg, anger företaget. Steamern kan användas
på alla material, till och med ömtåligt siden och skör spets.
– Många av de plagg som hänger i våra garderober idag är svåra att
stryka och kan därför vara svåra att hålla snygga eller att fräscha upp
själv. Med Steam&Go går det snabbt att få en skrynklig blus slät eller
att fräscha upp ett plagg mellan kemtvättarna, säger Jessica Sars,
nordisk marknadsansvarig för klädvård på Philips.
Steam&Go hålls enkelt i handen och är därför lika användbar
hemma som på resa. Steamern är redo att användas på bara några
sekunder och anges ge snabbt resultat tack vare det konstanta flödet
av ånga.
– Bra klädvård är sådan som funkar i vardagen och det kännetecknar Steam&Go. Oavsett om du är på resa och vill få bort packningsvecken på strandshortsen eller bara behöver fräscha upp festklänningen är Steam&Go enkel och snabb att använda, säger Jessica Sars.
Steamern har en automatisk pump som släpper ut en konstant
ström av ånga med ett enkelt knapptryck och slätar effektivt ut veck
även på ömtåliga material. Den har en avtagbar vattentank som skapar tillräckligt med ånga för ett plagg åt gången. n
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LG lanserar nu en ny serie värmepumpar med Nordic Prestige Plus,
uppföljaren till Nordic Prestige, som den absoluta toppmodellen.
Nordic Prestige lanserades 2012 och när SP på uppdrag av Energimyndigheten testade den under 2013 uppnådde den det bästa
testresultatet någonsin – testet visade att Nordic Prestige gav bäst
kostnadsbesparing över hela landet och dessutom bäst effekt när det
är som kallast, anger LG. Nu kommer Nordic Prestige Plus som är en
uppgraderad version med ännu bättre effektivitet och stöd för WiFistyrning. Dessutom lanseras också Libero Plus och en ny version av
Nordic ArtCool i mellansegmentet.
– Vi är oerhört stolta över Nordic Prestige-serien som redan förra
året uppnådde det bästa resultatet någonsin i SP:s tester. Nu lanserar vi uppföljaren, som är bättre än förra årets testvinnare på alla
punkter samtidigt som vi har förberett den för WiFi så att användare
kan styra den med sin mobil, även utanför hemmet, säger Stefan
Lögdberg, nordisk försäljnings- och teknisk chef inom AE.
Den nya LG Nordic Prestige Plus har ett SCOP-värde på 5,2. SCOP är
en faktor som visar hur mycket en värmepump kan spara under ett år
och Prestige Plus värde på 5,2 är en ökning från föregående modell
med 0,6 och samtidigt bland de högsta i klassen. SCOP har dessutom
betydelse för energiklassningen, som för Nordic Prestige Plus är den
högsta möjliga, det vill säga A+++. n

STARKASTE KÖKSMASKINEN

Bosch har lanserat MaxxiMUM, som den kraftfullaste köksmaskinen
på marknaden. MaxxiMUM har en motor på 1600W, är byggd helt
i metall och har en design i granitgrå färg. Förutom att den vispar,
knådar och blandar kan köksmaskinen kompletteras med en rad olika
tillbehör, vilket gör MaxxiMUM perfekt för den som vill kunna laga
mat och baka hemma med proffsiga resultat, anger företaget.
Den starka motorn på 1600W anges göra att köksmaskinen knådar
deg, maler kött, hackar och skär grönsaker samt vispar grädde,
mycket snabbt och effektivt. Den nya funktionen SensorControl som
finns på två av MaxxiMUM-modellerna innebär att köksmaskinen
automatiskt vispar upp grädde eller äggvitor och själv stannar när ett
perfekt resultat uppnåtts.
MaxxiMUM kan kompletteras med ett stort antal tillbehör som
gör mer avancerad matlagning möjlig. Bland dessa finns en köttkvarn
som maler kött, fisk och fågel, en passertillsats som gör frukt och
grönsaker till mos och puré. Men det finns också en mixer, som krossar is och bär, en pastamaskin som gör det möjligt att tillverka egna
lasagneplattor, samt en sädeskvarn som maler alla typer av frön,
svampar och örter. Skålen i rostfritt stål, liksom tillbehören, är lätt att
rengöra och kan maskindiskas.
– MaxxiMUM är verkligen köksmaskinen med ett stort K för den
krävande hemmakocken. Med alla praktiska funktioner och så många
tillbehör är det numera bara fantasin som sätter gränserna för matlagning i hemmet, säger Angela Gustafsson Reden, Bosch Siemens
SDA Nordic Sales Marketing Manager. n

VITT
EN DUO BABYMONITORER

D-Link har lanserat två babyvakter med användbara funktioner för
nyblivna föräldrar: EyeOn Junior och EyeOn Junior Plus.
De två nya trådlösa babymonitorerna är utvecklade för att hjälpa
småbarnsföräldrar att hålla koll på sina barn. DCS-820L (EyeOn Junior
Plus) och DCS-800L (EyeOn Junior) visar barnet med både ljud och
rörlig bild via D-Links kostnadsfria app för smartphone och surfplatta.
Kamerorna har även rörelse- och ljuddetektor samt möjlighet till dubbelriktat ljud, så att föräldrarna både kan höra och lugna sin bebis.
Båda produkterna har en inbyggd funktion för att kunna visa video
live i mörker. Det går också att spela vaggvisor via EyeOn-monitorn.
Dessutom har föräldrar möjlighet att sätta in ett microSD-kort i EyeOn
Baby Monitor Junior Plus (DCS-820L) för att automatiskt spela in videor som startas av rörelse eller ljud samt att få e-postmeddelanden
när en inspelning har skett.
– EyeOn Baby Monitor ger familjer möjlighet att hålla koll på sin
bebis med hjälp av sina mobila enheter. Våra två nya produkter är ett
bra komplement och hjälpmedel för småbarnsföräldrar. Men varför
inte låta mor- och farföräldrar, få tillgång till monitorn från distans
så de inte missar något av barnets mest minnesvärda stunder, säger
Marco Stenvall, produktchef på D-Link Nordic.
Det går enkelt att byta accentfärg på monitorn, så att den smälter
in i hemmets olika rum. Båda kamerorna fungerar med existerande
wifi-nätverk samt med iOS och Android-enheter. Appen ”mydlink
Baby Monitor” kan användas av flera telefoner och surfplattor samtidigt. Den som inte har tillgång till ett wifi-nätverk kan koppla kameran
direkt till en smartphone eller surfplatta. n

ANDAS UT MED LUFTRENARE

Forskning visar att halter av föroreningar inomhus är två till fem gånger högre än utomhus – en viktig statistik för de som lider av astma
och allergier, anger Electrolux, som därför lanserat ett nytt sortiment
av Oxygen luftrenare som skall bidra till en förbättrad luftkvalitet och
en renare hemmamiljö.
Oxygen luftrenare är inte bara de mest effektiva på marknaden, de
är även bland de tystaste med sina låga 27 decibel, anger företaget.
Luftrenarna levererar 335 eller 494 kubikmeter ren luft per timme,
beroende på modell.
– Mindre än 15 procent av de amerikanska och europeiska hushållen har luftrenare, men mer än tre fjärdedelar har problem med
inomhusluften, och två tredjedelar har minst en familjemedlem som
lider av astma och allergier, säger Vladimir Stefanov, Product Portfolio
Manager på Electrolux.
Toppmodellerna rekommenderas av California Air Resources Board
och Astma- och Allergiförbundet. Samtliga modeller är även Energy
Star-märkta för maximal effektivitet. Oxygen luftrenare har ett flerfiltreringssystem som tar bort en rad olika lukter och farliga partiklar
som damm, tobaksrök, pollen, kvalster och allergener från husdjur.
– Vår forskning visar att en av fyra konsumenter som ännu inte har
köpt en luftrenare är intresserad av att göra det, och medvetenheten
växer. Därför har vi utvecklat ett komplett sortiment av produkter för
olika kundbehov, säger Vladimir Stefanov. n

VISPA GRÄDDE PÅ TIO SEKUNDER

Förutom alla grundläggande funktioner som att mixa och blanda så
har C3 MiniMix blender även en unik egenskap; den kan nämligen
även vispa grädde på 10 sekunder! Vi tror det är snabbast i världen.
C3 MiniMix blender är en kompakt glasblender som rymmer 600
ml. Det rostfria knivbladet drivs med hjälp av en motor på 230 watt
och den har två olika hastighetsval och pulsfunktion. MiniMix blender
finns i två färger: svart och rosa/vit.
– C3 MiniMix blender gör det ännu enklare att vispa grädde till
årets alla desserter. Att den dessutom gör det på endast tio sekunder
och i övrigt är en mångsidig blender gör det att den per automatik
kvalar in till att vara en självklar hjälpreda i ditt kök, säger Sandra
Hjelm, Marknadschef på C3. n
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Grattis alla ni som arbetar
inom hemelektronikbranschen!

J

ag har pratat mycket sista tiden om ”slaget” som står
mellan de fysiska butikerna och webhandeln. Mitt
mantra är att de fysiska butikskedjor som gör saker
och ting rätt kommer ha en glimrande framtid tillsammans med
webhandeln.
När jag skriver göra saker och ting rätt så menar jag att man
presterar maximalt på de parametrar som webhandeln inte kan
leverera; Alltså prestera max i kundmötet och i produktpresentationen.

H

är kommer mitt ”grattis till hemelektronikbranschen” in i bilden. För vilken annan bransch än
hemelektronik har ett sortiment som är mer upplagt för demonstration ”in real life”? Inte många. Kanske bil- och
möbelhandeln.
Dessutom har hemelektronikbranschen så gott som bara roliga
produkter att demonstrera. Det är ju rena nöjesmaskiner ni säljer!
Jag menar att de flesta kunder vill uppleva bilden på TV:n innan
köp och självklart vill de lyssna på hemmabion eller stereon innan
den ska hem och upp på hyllan.

D

et ställs dock ett par krav. Dels att butikerna byggs för
demonstration. Det räcker inte att stapla hemmabiohögtalarna på hög och sätta en prislapp på. Då kan
inte kunden få uppleva ljudet på rätta sättet innan köp.
Och en TV kan inte sitta 1,5 meter över ögonhöjd. Det ger inte
heller någon bra upplevelse.
Bygg butikerna så att ni kan demonstrera alla era produkter.
Kunden kommer att älska det.

D

et andra kravet är att säljaren ska vilja demonstrera.
Det ska göra lite ont i kroppen när man säljer något
utan riktig demo. Då har man ju som säljare inte låtit
kunden uppleva alternativen, och då är det svårt att sälja rätt
produkt till kunden.
I de här momenten har webben inget att sätta emot.
De aktörer som blir bäst på detta har en glimrande framtid
framför sig. Det är jag säker på.
Koppla upp produkterna och låt kunden prova, lyssna, känna.
Varje gång. n
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Survive iT®

Just because we make the most beautiful and stylish powerbanks of them all it doesn’t
mean that we’ve forgot about the inside... Survive iT® - From 4000 mAh to 10400 mAh.
Now that’s beauty!

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

