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UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2015
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, i samarbete med branschorganisationen ElektronikBranschen och distribueras till leverantörer inom hemelektronik och vitvaror/småel, samtliga butiker inom AudioVideo,
Digitalbutikerna, Electra Gruppen, El-Giganten, Elkedjan,
ELON, Elspar, Euronics, Hemexperten, Hemmabutikerna,
Media Markt, NetOnNet och SIBA, samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till alla telekombutiker inom
Dialect, The Phone House, 3, Ring Up, Telenor och Telia, samt
till alla Cant-auktoriserade tekniker, större aktörer inom spelbranschen, serviceverkstäder, skolor, bibliotek och privatpersoner.
Upplagan är 5 300 exemplar och utgivningen är 6 nummer/år.

Branschtidningen har funnits i 72 år och hette 1943-1954 ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” och 2010-2013 ”ElektronikBranschen”. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.

ANNONSPRISLISTA 2015

UTGIVNINGSPLAN 2015

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

Pris
99 000 kr (16 500 kr per helsida)
59 400 kr (19 800 kr per helsida)
59 400 kr (9 900 kr per halvsida)
35 700 kr (11 900 kr per halvsida)
25 000 kr
15 000 kr

ANNONSINFORMATION
Pris är exklusive moms men inklusive lagstadgad reklamskatt.
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 10 % över
gällande diskonto.
Helsida: 210x297 mm. Halvsida: 210x148,5mm / 105x297mm
Utfallande annons kräver 3 mm utfall på varje sida, vilket innebär att en utfallande helsidesannons skall ha måtten 216x303
mm (de yttersta 3 mm runt de 210x297 mm som kommer
synas skärs bort för att undvika vita kanter kring annonsen).
Annonser skall levereras som högupplösta PDF-filer med
inbäddade typsnitt och bilder (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
alternativt som 300 dpi CMYK-bild (helst JPG/JPEG).
Annonser e-postas till ola@elektronikbranschen.se.
På www.elektronikbranschen.se/tidning finns mer information
och där kan man också läsa branschtidningen (från 2005 och
framåt) i PDF-format.

Branschtidningen läses av ägare, VD, butiks- och inköpschefer,
samt de säljare som förmedlar ert budskap till konsument.
När man annonserar i Rateko skapar man riktad och kvalitativ
exponering till nyckelpersoner i branschen.
Rateko 2015 innehåller information om såväl konsumentelektronik som vitvaror/småel – fördelningen är dock inte 50/50
utan fler sidor handlar om konsumentelektronik än vitvaror.

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

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

Utgivning
13 februari
10 april
12 juni
28 augusti
23 oktober
11 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko 2015, eller har
någon fråga om branschtidningen, är du varmt välkommen att
höra av dig via e-post eller telefon.

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

----------------------------------------------------------
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9 av 10 butikschefer inom elektronikbranschen tror på ökad försäljning under
det närmsta halvåret – antalet som upplever ett positivt försäljningsläge är därtill
rekordhögt. Intresset för trådlösa ljudlösningar ökar samtidigt som datorn fick ett
uppsving vid skolstarten.

I september lanserade Sharp sina första TV-modeller med Ultra-HD i Europa – serien kallas UD20 och finns i 60 och 70 tum.

På IFA i Berlin i september kunde man som vanligt blicka in en smula i framtiden,
och en del spännande trender kunde skönjas – de tre tydligaste är UHD, multiroom
och wearables. Här fokuseras på den förstnämnda...

I år firade fotografiet 175 år, och mässan Photokina gick av stapeln i mitten av september, i Köln, för 33:e gången. Det tas fler bilder än någonsin, men marknaden
är krympande, och utmanande – det tas till exempel tre gånger fler bilder med
mobiltelefoner än med kameror, fick man höra på mässan.

Joakim Örnstig har de senaste åren totalrenoverat Philips TV:s kommunikationsstrategi för Norden – och nu börjar han få gehör för sina idéer även globalt. Och
den 19 oktober hade den spektakulära reklamfilmen Afterglow premiär.

Danska PR-byrån Related följer upp förra årets lyckade nationella mini-expo med
sina teknikproducerande klienter. I år har man utökat TechBrief till att bli ett Nordiskt event.

Om fel på en vara under garantitid inte kan repareras eller omlevereras kan följden
bli att säljaren får erlägga prisskillnaden till motsvarande inköp hos annat företag.

Oral-B har nyligen lanserat SmartSeries, som bland annat är försedda med Bluetooth, som världens första smarta tandborstar.
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Branschtidning för fackhandeln inom
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med ElektronikBranschen.
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Kristinebergsvägen 8, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
ola@elektronikbranschen.se
Tryckeri
PrintOne
Box 379
301 09 Halmstad
tel: 035-16 67 80
info@printone.se / www.printone.se
Tidningen och tryckeriet är
miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Rateko utgivning 2014:
#1 – 21 februari
#2 – 11 april
#3 – 13 juni
#4 – 29 augusti
#5 – 24 oktober
#6 – 12 december
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
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alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Klas Elm – VD ElektronikBranschen – 0704-58 01 08 – elm@elektronikbranschen.se

Stockholm – 24 oktober 2014

Vi går en ljusare
framtid till mötes

V

isst är vi på väg mot årets mest meningslösa månad – november. Om ni
frågar mig kan vi lika gärna stryka hela månaden och hoppa från oktober
direkt till december. Men om man lyssnar på branschens butikschefer så
går vi mot ljusare tider! I ElektronikBranschens senaste ButiksChefsIndex speglas den
upplyftande trenden av butikscheferna, där hela 9 av 10 tror på en ökad försäljning
under de sex närmsta månaderna jämfört med förra året. Detta är de bästa siffror vi haft
hittills under hela 2014.
I rapporten fokuserade vi denna gång på skolstarten och audio. För trots surfplattans fortsatta dominans så blev det faktiskt datorn som tog hem titeln som skolstartens
storsäljare. Surfplattan kvalade dock in som god tvåa, och generellt så är intresset för
surfplattor större än intresset för laptops.

I

den förra undersökningen förutspådde butikscheferna att bärbara ljudprodukter
skulle bli sommarens överraskning i försäljningen och intresset för ljudet verkar
hålla i sig. Hela 70 procent av butikscheferna märker av ett stort intresse för
trådlösa ljudlösningar i sina butiker.
ElektronikBranschen SnabbIndex visar också att audioprodukter hade en mycket bra
september och efter årets första nio månader är ökningen 4,4 procent. Generellt visade
september uppåtgående tendenser igen då månadens totala försäljning var cirka 2 procent bättre än under september förra året.

M

en det som sticker ut mest är spelkonsoler! Ökningstalen per månad
är så stora att vi inte vågar visa dom, men ackumulerat under året är
ökningen 35 procent. Och även 55” och 65” TV-skärmar fortsätter att
öka, 15,4 procent hittills i år för kategorin Stor TV.
Det är glädjande siffror som pekar på en positiv höst för elektronikbranschen.
KLAS ELM

Fyra gånger

roligare
TV

Med 3840 x 2160 pixlar har Grundig Fine Arts TV fyra gånger högre
upplösning än full-HD-TV. Den 65” stora skärmen i Ultra HD ger
en enastående hemmabioupplevelse – komplett med fantastisk
ljudkvalitet, användarvänliga menyer och många smarta funktioner.
Läs mer på grundig.se

N YH E T E R
STRÖMMAT VANLIGARE ÄN NEDLADDAT

CANAL DIGITAL LANSERAR STREAMINGTJÄNST

Canal Digital lanserade 15 oktober en tjänst för att möta efterfrågan av Play- och streamingtjänster. Nya tjänsten innehåller både
direktsänd TV och Play, med fokus på de senaste serierna, filmerna
och TV-programmen från de stora kanalbolagen. Utöver 23 av de
mest populära direktsända TV-kanalerna innehåller tjänsten Play- och
Veckoarkiv med tusentals filmer, serier och TV-program tillgängligt på
fler skärmar än TV:n hemma.
Canal Digital To Go är en vidareutveckling av Canal Digital Go som
finns i utbudet idag via webb och digitalbox. Nu utökas innehållet och
görs tillgängligt på fler skärmar.
Nya streamingtjänsten ger Canal Digitals kunder tillgång till sitt
TV-utbud vart de än befinner sig och fokuserar på det senaste innehållet med storserier såsom Game of Thrones, True detective och
Girls tillgängliga dagen efter de sänts i USA. Veckoarkivet innehåller
tusentals program från de senaste sju dagarna. Dessutom streamas
23 TV-kanaler i direktsändning så att den som vill se Sveriges nästa
match i EM-kvalet på bussen, med fördel kan göra det.
– Att kunna erbjuda kunderna så många och bra kanaler från tablåTV och dessutom ett stort, kvalitativt Play-utbud är det bästa av Två
världar, säger John Nordin, VD på Canal Digital Sverige.
Flera undersökningar, däribland Mediavisions ”Svensk TV-marknad
2014”, pekar på att det totala TV-tittandet ökar men att det främst är
Play och webb-TV som driver tittarsiffrorna uppåt, en trend som sätter TV-konsumenterna i förarsätet.
– Intresset för att titta på TV är större än någonsin men nu är det
kunderna som själva bestämmer när, var och hur de ska titta på TV
och vi är glada över att kunna erbjuda dem en större flexibilitet, säger
John Nordin.
Canal Digital lanserar i första steget en app för iPad, men utveckling sker av både fler funktioner och appar för fler enheter, däribland
iPhone och Android, vilket beräknas vara klart första halvåret 2015.
* Appen för iPad kan från och med 15 oktober laddas ner från App
store, den heter Canal Digital GO. Fungerar på iPad 2 och senare
modeller, iOS 7 och 8.
* Tjänsten kommer till och med 31 mars att ingå utan extra kostnad för Canal Digitals kunder, därefter kommer den att kosta 79 kr/
månad.
* Kundens abonnemang styr vilket utbud man har tillgång till på
Canal Digital GO.
* Kräver internetanslutning; 3G, 4G eller wifi. Rekommendation
för bredbandshastighet: 1,5 Mbit/s för SD-kvalitet, 3,5 Mbit/s för
HD-kvalitet. n
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En nyutkommen undersökning från Samsung och Ipsos MORI visar
att strömmande tjänster nu är vanligare än tjänster som erbjuder
nedladdat material.
I Sverige är det populärt att titta på strömmad video (61 %).
Nedladdad video tittas på av bara hälften av befolkningen. Samma
beteende återfinns när det gäller musik. 59 procent av svenskarna
uppger att de lyssnar på musik via strömmande tjänster medan 50
procent säger sig lyssna på nedladdad musik.
Trenden återfinns i hela norden, i samtliga länder används strömmat material i högre utsträckning än nedladdat. I Finland och Norge
är strömmat material som populärast. Över 70 procent strömmar
video och strax under 70 procent strömmar musik.
– Sverige har på senare tid fått tillgång till ett fantastiskt utbud
av strömmat material. På Samsung samarbetar vi nära leverantörer
så som HBO, Netflix, Deezer och Spotify för att hela tiden hålla oss
uppdaterade om vilka tjänster och utbud konsumenterna efterfrågar.
Affärsmodellen för strömmat material tror vi är avgörande för det
ökade användandet. Människor har anammat ett prenumerationsupplägg som gör material lättillgängligt vilket vi tror kommer leda
till att vi ser ett ökat användande av dessa tjänster även i framtiden,
säger Lee Epting vice vd på Samsung Europa med ansvar för innehåll
och tjänster.
Spel för bärbara enheter är precis lika populärt som video och musik. Över hälften av alla svenskar (60 %) spelar spel på sin smartphone eller tablet och det visar sig att kvinnor (62 %) spelar något mer än
män (57 %). I det yngre segmentet av befolkningen (18-24 år) säger
sig 81 procent använda spel-appar men även högre upp i åldrarna
spelas det. Enligt undersökningen uppger 39 procent av 55-65-åringarna att de spelar.
Undersökningen visar att en hög andel nu även använder sig av appar i sin smarta TV. En trend som skulle kunna tillskrivas det ökande
användandet av film och video via on demand-tjänster. Var tredje
svensk (34 %) använder idag appar i sin Smart TV, utslaget på ålder är
det framförallt ungdomar (18-24 år) och unga vuxna (35-44 år) som
står film och serietittandet.
– På Samsung vet vi att konsumenter köper produkt efter behov
och vi strävar ständigt efter att alla våra produkter ska uppfylla
kundens önskemål. När det gäller TV-tittande är vi övertygade att
linjärt TV-tittande kommer att leva kvar, men vi märker samtidigt att
konsumenter tittar på de serier och filmer de själva vill, när de vill.
Det betyder att on demand-tjänster med största sannolikhet kommer
att prägla utvecklingen av vår tids TV-apparater, avslutar Lee Epting. n

KRAV PÅ ENERGIMÄRKNING PÅ INTERNET

Snart börjar nya krav för energimärkning på internet att gälla. Från
och med den 1 januari 2015 ska energimärkningsetiketten och informationsblad (produktblad) visas på internet, där produkten erbjuds
till försäljning eller uthyrning.
Förordningen ställer krav på produkter som placeras på marknaden efter 1 januari 2015, men det är valfritt att placera den på andra
produkter som omfattas av energimärkningen.
Energimärkningsetiketten på internet ska återfinnas i direkt anslutning till produkten eller genom att energimärkningsetiketten synliggörs med en ikon som motsvarar produktens energiklass.
Används kapslad skärmbild ska etiketten synliggöras genom ett
pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild. Mer
info på www.elektronikbranschen.se/energi/energimarkning/ n

NYHE TE R
NYA TILLSTÅND – DIGITALRADIO I MARKNÄTET

Myndigheten för radio och tv har meddelat sändningstillstånd för
digitala kommersiella radiosändningar i marknätet. Totalt har 25
kanaler varav 21 nationella och fyra regionala kanaler fått tillstånd att
sända kommersiell digitalradio i marknätet.
Tillståndsgivningen medger en väsentlig utbudsökning på orter
över hela Sverige som kan gå från i medel två kommersiella kanaler
upp till 25. Till detta tillkommer möjligheter för Sveriges Radio att, givet att deras sändningstillstånd från regeringen medger detta, sända
10-16 kanaler. Med andra ord ett totalt maximalt programutbud på
upp till 40 digitala kanaler från kommersiell radio och Sveriges Radio,
att jämföra med dagens i medel 4-7 analoga FM-kanaler.
Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska programtjänsterna byggas ut enligt följande tidplan. Sändningarna ska senast den:
- 1 juli 2016 kunna tas emot av minst 35 procent av befolkningen.
- 1 juli 2017 kunna tas emot av minst 50 procent av befolkningen.
- 1 juli 2018 kunna tas emot av minst 70 procent av befolkningen.
Tillstånden gäller från den 2 oktober 2014 till och med 30 september 2022. Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015.
Följande sex bolag har fått tillstånd:
- MTG/Kilohertz AB (11)
- SBS Discovery AB (8)
- NRJ/RBS Broadcasting AB (2)
- DB Media AB (2)
- Skärgårdsradion AB (1)
- Norrköpings Radio & Co AB (1) n

ELGIGANTEN STARKASTE VARUMÄRKET

Vid Swedish Brand Award 2014 den 16 september utsågs Elgiganten
till det starkaste varumärket och vinnare i kategorin Hemelektronikkedjor. Resultatet baseras på attityder och erfarenheter från över
5000 svenska respondenter.
– Vi är otroligt stolta över den här utnämningen, framför allt då
den baseras på kundernas omdöme och uppfattning om oss. Vi har
haft en enorm tillväxt och en fantastisk resa under våra 20 år på den
svenska marknaden. Låga priser och ett brett sortiment har gett oss
en stark position på marknaden, men med tiden har vi också utvecklat vår syn på kunden. Att vinna och bibehålla kundens förtroende är
nyckeln till vår fortsatta framgång och jag ser den här utnämningen
som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det här priset dedikerar jag
våra 2300 medarbetare som gör ett sånt fantastiskt arbete med
att ta hand om våra kunder varje dag, säger Niclas Eriksson, VD på
Elgiganten.
Elgiganten mäter dagligen kundtillfredsställelsen i sina varuhus
med hjälp av så kallade Happy or Not-maskiner och väldigt många
kunder utnyttjar möjligheten att betygsätta sin upplevelse. Resultaten utvärderas dagligen och används för att ständig utveckling och
förbättring av servicen till sina kunder.
Just nu pågår också utrullningen av Elgigantens nya service- och
tjänstekonceptet ”KnowHow” som tillsammans med fortlöpande utbildning för medarbetarna ska säkerställa att Elgiganten på bästa sätt
ska hjälpa kunderna med enskilda produkter och helhetslösningar för
det digitala hemmet.
– Vi drivs av ett mycket starkt kundfokus i vårt operativa arbete och
har jobbat väldigt medvetet för att kunna erbjuda kunderna ett ännu
bättre helhetserbjudande med låga priser, bra service och tjänster
och en trevlig köpupplevelse. Den här utmärkelsen gör oss än mer
motiverade att fortsätta det arbetet, säger Niclas Eriksson. n

EYEFI LANSERAR MOLNTJÄNST

Eyefi, marknadsledare när det gäller trådlösa SD-kort, har introducerat Eyefi Cloud – en molntjänst för att snabbt få tillgång till bilder
man tar med en kamera, eller film från en videokamera, på alla sina
enheter trådlöst.
Redan sedan tidigare använder man bara ett Eyefi Mobi minneskort, istället för ett traditionellt standard SD-kort, för att direkt föra
över bilder och video till iOS eller Android-enheter, men med den
nya Cloud-tjänsten kan bilderna vara omedelbart tillgängliga på flera
enheter, som surfplatta, dator, smart-TV etcetera.
– Med Eyefi Cloud får du en lösning för att dela dina bästa bilder
och video på ett sätt vi vant oss vid från smartphones, skillnaden
är att det nu blir möjligt även från riktiga kameror, säger Per Skog,
Nordic Marketing Manager hos Focus Nordic AB.
Eyefi korten för automatiskt över bilderna till en app (iOS eller
Android), appen laddar sedan automatiskt upp bilderna (eller video)
högupplösta till Eyefi Cloud, varifrån bilderna blir tillgängliga på fler
enheter.
Vid köp av ett nytt Eyefi Mobi minneskort (som finns med 8, 16 och
32GB) ingår 90 dagars fri användning av tjänsten som prövotid, efter
det är kostnaden för ett abonnemang cirka 410 kronor per år. n

PANT PÅ MOBILER?

Miljöpartiet vill införa en pant på mobiltelefoner för att öka återvinningen. Vi från branschens sida sympatiserar med tanken bakom
förslaget, men är ändå skeptiska.
– Vi tror inte att pant är rätt väg att gå. Det blir dyrt att sätta upp
ett sådant system och det är bättre att satsa de pengarna på att
upplysa människor om att lämna in förbrukade mobiler till befintliga
system för elektronikåtervinning, säger Klas Elm, VD för Elektronikbranschen.
Den tekniska livslängden på en mobil är inte längre avgörande
för hur länge en mobil används. Långt innan den går sönder köper
många konsumenter en ny. Den gamla sparas ofta som back-up eller
går i arv. Andrahands-marknaden fungerar också för den mobil man
inte längre har nytta av.
Att däremot spara mobilerna i byrålådan är inte bra. Mobiler, precis som annan gammal elektronik gör nytta om de återvinns. Det som
tidigare var skrot, är idag en resurs som ska tas tillvara. n
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N YH E T E R
FREKVENSER FÖR MARKSÄND TV SÄKRA TILL 2030

VAIN SOUND SATSAR

Det svenska familjeföretaget Vain Sound anger att de nu storsatsar på
svenska marknaden, med ett flertal olika produkter inom hörlurssegmentet.
Produkten Vain Sound No2 har testsålts via en återförsäljare i Sverige sedan ett par månader tillbaka och efter väldigt positiv respons
lanseras den nu brett, anger företaget, som även presenterar den
helt nya produkten Vain Sound Shark som kommer att finnas tillgänglig i butik i början av november.
– För oss har det viktigaste alltid varit ljudkvaliteten, grymt ljud
kommer alltid att vara huvudfokus. Det var där allting startade för
oss när vi satt hemma och byggde egna högtalare för att få ut bästa
möjliga ljud. Vi har även satsat på att addera funktionalitet som vi
tycker saknas bland de produkter som redan finns på marknaden.
säger Mathias Klingvall, VD och grundare till Vain Sound. n

FLER HD-KANALER I MARKNÄTET

SVT och Teracom har tecknat ett sexårigt avtal kring distribution i
marknätet. Nytt är att fler kanaler från SVT kommer sändas i HD från
2015.
Det är ett omfattande avtal som nu har tecknats. Liksom tidigare
omfattar avtalet en rikstäckande distribution av SVTs kanaler, SVT1,
SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen. Redan idag sänds
SVT1 och SVT2 i högupplöst format. I det nya avtalet har Teracom och
SVT kommit överrens om att ytterligare två kanaler kommer sändas i
HD-format, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen.
– Marknätet är med sin täckning i hela landet en central plattform
för SVT. Vi är glada att hela Sveriges befolkning nu får tillgång till alla
våra kanaler i högupplöst format, säger Per Björkman, distributionschef på SVT.
Fri-TV är basen i Teracoms verksamhet och SVT står för en stor del
av tittandet i Sverige idag.
– På Teracom är vi mycket glada över avtalet med SVT. Det skapar
förutsättningar för ett starkt utbud i marknätet i hela Sverige de kommande sex åren, säger Magnus Rosenberg, marknad- och försäljningsdirektör på Teracom. n
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I en rapport riktad till EU-kommissionären Neelie Kroes rekommenderar ledande experter att den marksända TV:n i Europa ska få
behålla sina frekvenser fram till minst 2030.
– Rekommendationen som nu skickas till EU-kommissionen
innebär att Boxers kunder och de fri-TV-tittare som har en antenn
på taket kan räkna med att vi kommer fortsätta att kunna utveckla
den marksända TV:n i Sverige och Europa på lång sikt, säger Stephan
Guiance, vd på Teracom, som driver det marksända nätet i Sverige.
I slutet av 2013 tillsatte EU Kommissionen en expertgrupp med
representanter för broadcastindustrin ch mobilindustrin, ”the High
Level Group”, för att komma överens om framtida nyttjande av de
frekvenser som nu används för marksänd TV i Europa. Gruppen har
letts av Pascal Lamy som tidigare varit EU-kommissionär och chef för
World Trade Organisation.
Den rapport som nu publiceras slår fast att frekvenserna som ligger
under det så kallade 700-MHz-bandet ska säkras för marksänd TV i
Europa fram till minst 2030. År 2025 ska en genomlysning göras för
att se om det finns anledning att omvärdera.
Gruppens rekommendation är vidare att det så kallade 700-MHzbandet ska frigöras till förmån för mobila bredbandstjänster inom EU
år 2020 med möjliga nationella avvikelser plus minus två år. I Sverige
finns dock redan ett beslut att frigöra 700-bandet redan 2017, efter
beslut av regeringen i februari 2014. Frågan kring frekvenser under
700-bandet har emellertid inte omfattats av diskussionen tidigare.
– Vi är mitt inne i det omfattande arbetet att förbereda oss för
att lämna 700-bandet och därför känns det skönt att vi nu har en
långsiktig garanti för de frekvenser som används av marknätet, säger
Stephan Guiance.
Marksänd TV är en av de största TV-plattformarna i Sverige och
täcker 99,8 procent av alla hushåll i Sverige. Betal-TV-bolaget Boxer
har cirka 600 000 kunder. n

STÖD FÖR FÖRSLAG OM ELEKTRONIKÅTERVINNING

Från och med nästa år kommer handeln ha skyldighet att ta emot elavfall som till exempel mobiltelefoner, meddelade miljöminister Lena
Ek vid en presskonferens då hon presenterade paketet för hållbara
kretslopp. Ett beslut som ElektronikBranschen ser som positivt.
– Förbrukad elektronik gör mycket större nytta i återvinningen där de
utgör en viktig materialresurs, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen.
Idag har handeln skyldighet att ta emot större produkter, men ska
alltså från och med nästa år även ta emot mindre produkter som
mobiltelefoner, fjärrkontroller och kameror.
– Branschen tar redan ett stort ansvar, men det här kan få allt fler
konsumenter att verkligen lämna in uttjänta produkter i stället för att
samla på hög hemma. Att vi som bransch är med och bidrar till miljöarbetet är något vi välkomnar och hoppas att vi tillsammans med
konsumenterna kan göra skillnad, säger Klas Elm.
Elektroniska produkter slängs mycket sällan i hushållssoporna. En
av de främsta anledningarna till detta är att det sällan är den tekniska
livslängden som avgör när man köper en ny produkt.
– Vi behöver ett snabbare kretslopp för vår elektronik. Konsumenterna köper nytt för att de vill ha nya produkter med nya funktioner
och egenskaper. Många gånger återbrukas produkterna som ärvs eller säljs i andra hand, men när de en dag är förbrukade gör de mycket
större nytta i återvinningen där de utgör en viktig materialresurs,
säger Klas Elm. n

RICOH-IMAGING.SE

DEN ULTIMATA ACTIONKAMERAN - VATTENTÄT, STÖTSÄKER OCH DAMMTÄT.
FÖR ALLA TYPER AV UTOMHUS- OCH UNDERVATTENSAKTIVITETER!
Enkel undervattensfilmning utan undervattenshus
Full HD-inspelning med en mängd valmöjligheter
Filma och foto med 160 graders bildvinkel
Stillbilder med 14 Megapixel
Funktionell design, lämplig för tufft utomhusbruk
Trådlös LAN-anslutning

www.focusnordic.se / www.ricoh-imaging.se

Action Camera

BCI

BCI, ButiksChefsIndex #3, 2014:

Laptops gör comeback
9 av 10 butikschefer inom elektronikbranschen
tror på ökad försäljning under det närmsta
halvåret – antalet som upplever ett positivt
försäljningsläge är därtill rekordhögt. Intresset
för trådlösa ljudlösningar ökar samtidigt som
datorn fick ett uppsving vid skolstarten.

D

en 15 oktober publicerade ElektronikBranschen sin
kvartalsvisa rapport ButiksChefsIndex, en undersökning bland butikschefer. Trendrapporten bygger bland
annat på butikschefernas observationer och dialog med kunderna.
– Det märks att branschen ser ljust på framtiden. Vår försäljningsstatistik pekar uppåt och en överväldigande majoritet av
butikscheferna förutspår att det håller i sig framöver, säger ElektronikBranschens vd Klas Elm.
91 procent av butikscheferna tror att försäljningen kommer att
öka under det nästkommande halvåret, och 84 procent uppger
att försäljningsläget redan idag är positivt. Båda dessa siffror är
de högsta som uppmätts hittills under 2014.
En tydlig trend är intresset för trådlöst ljud. Redan vid förra
rapporten förutspådde butikscheferna att bärbara ljudlösningar
skulle bli sommarens försäljningsöveraskning. I denna undersökning rapporterar 70 procent av butikscheferna att de märker av
ett stort intresse hos kunderna för trådlöst ljud. En annan tendens
är att datorn får ett litet uppsving vid skolstarten, även om intresset för surfplattan generellt är större.

Glädjande siffror

– Trots surfplattans fortsatta dominans så blev det faktiskt datorn
som tog hem titeln som skolstartens storsäljare. Surfplattan
kvalade dock in som god tvåa, och generellt så är intresset för
surfplattor större än intresset för laptops.
I den förra undersökningen förutspådde butikscheferna att
bärbara ljudprodukter skulle bli sommarens överraskning i försäljningen. Intresset för ljudet verkar hålla i sig. Hela 70 procent av
butikscheferna märker av ett stort intresse för trådlösa ljudlösningar i sina butiker.
Antalet butikschefer som upplever ett fortsatt positivt försäljningsläge i sina butiker når toppnivåer i denna undersökning med
hela 84 procent – den högsta siffran som uppmätts hittills under
2014. Och framtidstron är stor.
Vår försäljningsstatistik visar svagt uppgående tendenser igen
efter en sommar med något lägre intresse för att vistas i elektronikbutiker. Den upplyftande trenden speglas av butikscheferna,
där hela 9 av 10 tror på en ökad försäljning under de sex närmsta
månaderna jämfört med förra året – även det ett rekord med den
högsta siffran hittills under 2014.
Det är glädjande siffror som pekar på en positiv höst för elektronikbranschen, säger Klas Elm.

Frågor & svar – BCI #3 2014

1. Hur upplever du försäljningsläget i butiken just nu?
Försäljningsläget i butikerna är positivt med 84 procent av
butikscheferna som uppger att de upplever ett positivt försälj12 RATEKO 5/2014

ningsläge i sin butik. Det är den högsta noteringen under 2014.
14 procent säger att försäljningen i butiken är mycket god och 38
procent att den är god. 6,5 procent upplever en svag försäljning.
2. Hur tror du att försäljningen kommer att gå i din butik de
nästkommande sex månaderna, jämfört med samma period
föregående år?
91 procent av butikscheferna är positiva till försäljningsutvecklingen i sin butik under de nästkommande sex månaderna. 44
procent av butikscheferna tror att försäljningen i deras butik kommer att ”öka” eller ”öka kraftigt”. Ingen av butikscheferna tror att
försäljningen kommer att minska eller minska kraftigt.
3. Upplever du att kunderna fokuserar mer på pris (1) eller på
prestanda (6)?
Butikscheferna uppger fortsatt att majoriteten av konsumenterna fokuserar på pris framför prestanda i valet av elektronikprodukt. Andelen butikschefer som menar att prisaspekten är
viktigare än prestandan vid köpbeslut är 71 procent, en minskning
med 3 procentenheter jämfört med föregående kvartal. I likhet
med tidigare Butikschefsindex så anser få butikschefer, endast 1,6
procent, att konsumenterna bortser från pris i valet av produkt.
4. Vilken produkt blev skolstartens storsäljare?
Trots att surfplattor haft en stark försäljning de senaste åren
dominerade datorer vid skolstarten, enligt butikscheferna. Surfplattan kommer tvåa, i hård kamp mot smarta mobiltelefoner.
5. Hur stort är intresset för trådlösa ljudlösningar i din butik?
70 procent av butikscheferna ser ett stort intresse för trådlösa
ljudlösningar i butikerna. 6,5 procent svarade att intresset är
mycket stort och 23 procent att intresset är stort.
6. Vad upplever du att kunderna är mest intresserade av – surfplatta eller laptop?
57 procent av butikscheferna upplever att kunderna är mest
intresserade av surfplattor. Endast 17 procent anser att laptops
väcker mer intresse. 26 procent anser att intresset för produkterna är likvärdigt.

Försäljningsutveckling

Försäljningen inom hemelektronik under september visar svagt
uppgående tendenser igen. Jämfört med september föregående
år så ligger månadens totala försäljning cirka 2 procent högre.
Totalt efter årets första tre kvartal ligger försäljningen nu 3,6 procent under 2013 års försäljning vid samma tidsperiod.
Spelkonsoler är hittills under året en riktig raket, med en ökning
i försäljningen med 35 procent jämfört med föregående år. Även
försäljningen av mobiltelefoner, TV-apparater med stora skärmar
och ljudprodukter har ökat jämfört med förra året.
Surfplattor är en oerhört populär elektronikprodukt och har
sedan den gjorde sitt inträde på marknaden haft en enastående
försäljning. Siffrorna visar att produktkategorin är fortsatt lika
populär, med försäljningssiffror i samma nivå som föregående år.

Om ButiksChefsIndex

BCI genomförs fyra gånger per år. I urvalet ingår butikscheferna
hos följande detaljhandelsföretag som är medlemmar hos ElektronikBranschen: Audio Video, Elgiganten, Euronics, Media Markt,
NetOnNet och SIBA.
BCI finns i sin helhet på www.elektronikbranschen.se/press. n
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Media Markt i Örebro, där Conny Ring är varuhuschef, har byggt om lokalen för att skapa mer utrymme att ge kunderna bättre upplevelser i
butiken.

Nya produkter ger
medvind för branschen
Conny Ring, sedan ett år tillbaka varuhuschef
för Media Markt i Örebro, bekräftar den bild
som ges i senaste butikschefsindex. Just nu
har branschen medvind. Han räknar med en
fortsatt stark höst och att året kommer att
sluta med tillväxt.
TEXT & FOTO: MIKAEL TÖRNWALL

S

kolstarten innebar bland annat en stark försäljning av
laptops. Surfplattor är en storsäljare och många hade
väntat sig att eleverna skulle välja en platta i år för
skolarbetet. Men många elever har valt en laptop i stället.
”Det har varit en trend att nu är det surfplattor som gäller, men
vår uppgift är ju att ta reda på hur kundens behov verkligen ser
ut. Är det så att en surfplatta kan köra alla program som eleven
behöver och har den alla ingångar man vill ha? Väldigt ofta visar
det sig att en laptop är ett bättre val”, säger Conny Ring och
fortsätter:
”Om vi inte hjälper kunden att göra den analysen är risken att
man kommer hem med sin produkt och blir besviken när det visar
sig att den inte räcker till. Det är absolut inte bra för kunden men
inte heller bra för oss. Vi vill ha nöjda kunder som tycker att vi ger
bra råd. Då kommer de tillbaka.”
För Conny Ring är detta en del i en större trend att låga priser
inte längre räcker för att sälja. Låga priser är en förutsättning,
men kunderna kräver mer i dag.
”Vi ser att kunderna oftare i dag köper helhetslösningar. Att det
går att koppla samman TV, surfplatta och högtalare är ingen ny-

het. Men nu kommer kunderna allt oftare in och köper dem som
en helhetslösning. Då gäller det att vi dels har kunnandet så att vi
kan ge dem råd, dels kan visa hur lösningen fungerar i praktiken.”

Butikskoncept

Media Markt byggde om butiken vid årsskifte och minskade
faktiskt försäljningsytan något när man lanserade sitt nya butikskoncept som innebär att Media Markt tydligare kan lyfta fram
nyheter och innovationer.
”Vi vill skapa en upplevelse i varuhuset. Det ska vara kul och
inspirerande att komma hit. Man ska kunna uppleva till exempel
en högtalarlösning och känna att en sådan vill jag ha.”
Just högtalare är något som Conny Ring hoppas mycket på för
resten av året. Det nya går under benämningen multi room och
är ofta avancerade lösningar där högtalare i hela hemmet kopplas
samman trådlöst.
”Det är en viktig del av den trend vi ser mot helhetslösningar.
Folk köper en stor TV, en smart mobil och sedan vill man koppla
samman dem med högtalare.”

Stabilt flöde

Under september drevs försäljningen till stor del av en mängd
nya spännande produkter, bland annat flera nya spelkonsoler och
Apples nya mobiler.
Enligt Conny Ring är produktnyheter viktiga, men ingen butik
kan leva enbart på nya Xbox och Iphone.
”Vi måste ju ha ett stabilt flöde, och det skapar vi genom att
erbjuda en upplevelser i butiken och genom att vara en expert
som hjälper kunden att verkligen hitta rätt produkt. Nya produkter skapar välkomna toppar, men man kan inte leva enbart på
topparna.” n
RATEKO 5/2014 13

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 augusti:

Spelkonsoler och stora TV
Augusti blev som väntat bättre än den loja
försäljningen under årets varma semestermånad. Trenden för det totala försäljningsvärdet
vände uppåt och närmar sig åter fjolåret.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

T

otalt efter årets första åtta månader ligger försäljningen 4% under 2013. Det är fortfarande stora
TV-skärmar så går bäst. Försäljningen hittills i år är
nästan 17% större än förra året. Spelkonsoler är annars den produktkategori som sticker ut mest, med 11% bättre försäljning hittills i år. Mobiltelefoner fortsätter att sälja bättre än under 2013,
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men nu med bara drygt 1%. Surfplattor ligger under perioden på
samma försäljningstakt som förra året.
– Man ska komma ihåg att 2013 var ett fantastiskt år för mobiltelefoner och surfplattor, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. Nivån för telefonerna hittills i år ligger också i linje med
den prognos vi lagt för året. Och i kampen mellan laptops och
surfplattor kan man i vart fall säga att surfplattan inte drar ifrån
lika mycket längre.
Audioprodukter visar för första gången bättre försäljning än
fjolåret, plus 1%.
– Vi har under en längre tid sett den mycket spännande
produktutvecklingen när det gäller audioprodukter. Nu börjar
efterfrågan på till exempel trådlösa högtalare också slå igenom
hos breda konsumentgrupper, säger Klas Elm. n

E

Exklusiv Distributör Skandinavien // www.order.se // www.soulelectronics.com // Facebook: Soul Electronics

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 september:

Svagt uppåt igen
Försäljningen inom hemelektronik under september visade svagt uppåtgående tendenser
igen. Månadens totala försäljning var cirka 2%
bättre än under september förra året.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

T

otalt efter årets första tre kvartal ligger försäljningen
3,6% under 2013. Största utropstecknet är spelkonsoler som sålde fantastiskt bra under augusti och
även ackumulerat under året, med en ökning på 35%. Stora TV-

16 RATEKO 5/2014

skärmar fortsätter att öka, 15,4% hittills i år. Även audioprodukter
hade en mycket bra månad och efter årets första nio månader är
ökningen 4,4%.
– Mobiltelefoner ökar stadigt, likaså stora TV-skärmar, säger
Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. Och audio har sålt fantastiskt bra hela året och är sedan i somras förbi fjolårets försäljning.
När det gäller kampen mellan laptops och surfplattor kan konstateras att laptops återtagit lite förlorad mark.
– Surfplattor har sedan de kom haft enastående försäljning.
Och även om ökningstakten minskat ligger försäljningen ackumulerat under de första tre kvartalen ändå i nivå med fjolårets
försäljning, säger Klas Elm. n

T

Nyhet!

Canal Digital ToGo
– Tusentals filmer, serier och tv-program
kan nu ses på iPad
Canal Digital ToGo ger kunderna tillgång till sitt tv-utbud vart de än befinner sig inom Sverige. Tjänsten, som innehåller både direktsänd tv och Play, har fokus på det senaste innehållet av serier, filmer och tv-program. Veckoarkivet
innehåller tusentals program från de senaste sju dagarna. Dessutom streamas 23 tv-kanaler i direktsändning så att
den som vill se Sveriges nästa match i EM-kvalet på bussen, med fördel kan göra det.

Innehåll i Canal Digital ToGo
Direktsända tv-kanaler: 23 av de
mest populära tv-kanalerna tillgängliga
i direktsändning via streaming.

C More Play: Tusentals filmer och
serieavsnitt. Se storserier som
Game of Thrones, True detective,
Girls, Boardwalk Empire mfl.

Veckoarkiv: Över tusen tv-program
från 13 kanaler sparas i sju dagar.

Ingår
kostnadsfritt för
Canal Digitals
kunder till och med
31 mars 2015.

Fakta om tjänsten Canal Digital ToGo
• Appen laddas kostnadsfritt ned från App store och
heter “Canal Digital GO”. Fungerar på iPad 2 och senare
modeller, iOS-versioner 7 och 8
• Canal Digital ToGo kommer till och med 31 mars att ingå
utan extra kostnad för Canal Digitals kunder, därefter
kommer tjänsten att kosta 79 kr/månad.
• Kundens abonnemang styr vilket utbud hon har tillgång
till på Canal Digital ToGo.
• Appar för fler enheter, däribland android lanseras
våren 2015.

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!

TV

Ultra-HD från Sharp
I september lanserade Sharp sina första TVmodeller med Ultra-HD i Europa – serien kal�las UD20 och finns i 60 och 70 tum.

U

D20-serien anges ha detaljrik 4K-bildkvalitet och är
en av få 4K-modeller som certifierats av THX, filmbranschens egen standard för bild- och ljudkvalitet.
– Tiden är inne för oss att lansera våra Ultra-HD-TV i Europa.
Allt mer 4K-innehåll finns tillgängligt och förtjänar att visas på
en Sharp-TV, eftersom vi erbjuder den högsta standarden för en
optimal tittarupplevelse, säger Per-Martin Öhman, produktchef
vid Sharp Electronics (Nordic) AB.

Bildkvalitet

Ultra-HD UD20-serien skall erbjuda bildkvalitet med otrolig detaljrikedom tack vare 4K-upplösningen (3 840 x 2 160 pixlar), Sharps
UHD Rich Colour Display LCD-panel och dess unika bildbehandlingsteknik. Sharp berättar att THX har låtit UD20 genomgå 400
oberoende laboratorietester med över 1 000 datapunkter för att
se till att produkten uppfyller branschens hårda krav på bildkvalitet och naturtrogenhet.
Sharps nya Rich Colour Display har ett nytt och förbättrat
bakgrundsbelysningssystem som möjliggör fler färgkombinationer och ett bredare färgspektrum (23 procent bredare än i en

konventionell TV). Sharps Super High Resolution Image Engine är
en uppskalare som förbättrar signalen för allt slags innehåll så att
kvaliteten hamnar så nära 4K som möjligt, medan Local Contrast
Control automatiskt ökar kontrasten i varje pixel så att minsta
detalj återges, även i mörka scener, anger företaget. Integrerad Yamaha AudioEngine-teknologi skall ge kraftfullt ljud, trots
UD20:s slimmade hölje.

Design & funktioner

UD20-serien erbjuder en biografliknande upplevelse och har ett
elegant och slimmat hölje med Sharps tunnaste ram (10 mm) i
borstad aluminium, så att all uppmärksamhet kan ägnas åt skärmen, anger Sharp.
Sharps smarta TV-portal Aquos Net+ ger användaren tillgång
till ett ökande utbud av video-on-demand-tjänster (till exempel
Netflix), video och musik online (YouTube etcetera) och ett stort
urval appar.
Genom appen Aquos Remote Lite kan man styra sin Sharp
UD20-TV med smartphone eller surfplatta, samt med anpassningsbara inställningar för gester, till exempel vända och skaka.
UD20-serien har Miracast och DLNA trådlös streamingteknik,
vilket innebär att innehåll som spelas upp på smartphone eller
datorplatta kan ses även på UD20-seriens stora skärm.
De nya TV-apparaterna har fyra HDMI-ingångar varav tre som
kan användas för 4K-signaler med HDMI 2.0, vilket medger överföring med upp till 60 bilder per sekund. n
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Nordi

Upptäck NEDIS nya märke inom
Data och Smart Media

En produkt för varje kund

Våra märken

NEDIS kan erbjuda dig och dina kunder alla artiklar du letar efter inom
tolv produktkategorier. Med sitt breda sortiment med specialiserade
och generiska varumärken med produkter av alla kvaliteter och i
alla prisklasser kan NEDIS erbjuda en “bra-bättre-bäst”-lösning inom
varje kategori. Med allt från konnektivitetsprodukter och TV-tillbehör
som väggfästen till ljudprodukter, hushållsprodukter, prylar och
presentartiklar som hoppande väckarklockor och bilformade USBhubbar - och allt däremellan: NEDIS ger dig säljkraft på alla tänkbara
sätt. Med allt på en och samma plats hos NEDIS kan du uppfylla alla
dina kunders behov och öka din dagliga säljkraft.

NEDIS AB SWEDEN
Skåpvägen 6
SE-551 11 Jönköping
Tel: +46 36 13 93 50
Fax: +46 36 13 57 55
www.nedis.se

www.nedis.se
Nordics campaign Sweex SwedenCS5.indd 1

10-10-14 10:48

IF A

Ovan ElektronikBranschens VD Klas Elm på IFA i Berlin 2014 – obegränsat med konsumentelektronik... Nedan den nya Ultra HD loggan.

IFA2014 – UHD:

Upplösningsfokus
På IFA i Berlin i september kunde man som
vanligt blicka in en smula i framtiden, och en
del spännande trender kunde skönjas – de tre
tydligaste är UHD, multiroom och wearables.
Här fokuseras på den förstnämnda...
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

N

är det gäller TV-apparater - som fortfarande är en
viktig del av kakan inom konsumentelektronik för
många företag, även om de mobila produkterna
i alla dess former de senaste åren seglat förbi hos de flesta - är
det tydligt att det nu är UHD som gäller för i princip samtliga
tillverkare, och det kallas såväl UHD och Ultra-HD som 4K. Den
5 september - samma dag som IFA öppnade sina hallar - lanserade DigitalEurope (en europeisk organisation som representerar
informations- och kommunikationsteknologi samt konsumentelektroniksektorn) en Ultra HD logga, och huruvida den kommer
anammas lika mycket som HD ready loggan (som lanserades
av DigitalEurope, som då hette EICTA, den 19 januari 2005) får
framtiden utvisa.
På www.digitaleurope.org finns en 23-sidig PDF-fil om Ultra HD,
och i korthet är kraven för att få nyttja loggan att produkten har
en upplösning på minst 3 840 x 2 160 pixlar, klarar UDH-insignal
med nämnd upplösning (som är exakt fyra gånger högre än det
som kallas Full HD) progressivt med frekvenserna 24, 25, 30, 50
och 60Hz samt har stöd för HDCP 2.2 Copy Protection.
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Den 5 september meddelade också Blu-ray Disc Association att
”4K Blu-ray” är på gång, och att specifikationerna kommer släppas i början av 2015.
Victor Matsuda, ordförande Blu-ray Disc Association, berättade
att de första ”4K Blu-rayspelarna” sannolikt kommer finnas i butik
i julhandeln nästa år. I korthet kommer ”4K Blu-ray” innebära
upplösningen 3 840 x 2 160 pixlar och bildfrekvensen 60Hz
progressivt, H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) istället
för H.264/AVC (Advanced Video Coding) som på dagens Bluray samt 10-bitars istället för 8-bitars pixelhantering för utökat
dynamiskt omfång. Det nya formatet kommer fungera på dagens
50GB-skivor, men det förväntas släppas skivor med kapaciteterna
66GB och 100GB – eftersom målet är att en film skall få plats på
en skiva. På en 100GB-skiva blir max bitrate 128Mbps (att jämföra
med 54Mbps på Blu-ray och 10Mbps på DVD).
Ron Martin, vice President Panasonics Hollywood lab och
medlem i Blu-ray Disc Association, berättade att dagens färgstandard BT.709 (som för övrigt är den som specifieras i nya Ulra HD
standarden) innehåller ungefär 30-35 procent av det färgspektra
som det mänskliga ögat kan uppfatta, medan ”4K Blu-ray” kommer satsa på BT.2020 som innehåller ungefär 70-80 procent.
I TV-världen idag är det stort fokus på upplösningen, och vad
som är helt klart är att det säljs större och större TV-apparater
– och när bildytan växer krävs fler pixlar för att bilden inte skall
se pixlig ut, varför det är helt logiskt att det nu fokuseras mycket
på Ultra HD, och eftersom utbudet av innehåll med Ultra HDupplösning är starkt begränsat än så länge är det uppskalning av
HD- eller SD-material de flesta får leva med en tid. n

IFA

Flemming Møller Pedersen, TCL, vid Pebble TV (46” TV i betong och trä, med inbyggd subwoofer). I bakgrunden 110” curved Ultra HD TV:n.

IFA2014 – Strong/TCL/Thomson:

Dags att kliva fram
Kinesiska TCL är tredje största TV-producenten i världen, och nu skall de kliva fram här.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

immie O’Connor, marknadschef för den svenska marknaden på Strong (som distribuerar Thomson och TCL),
berättar att TCL - som bygger Thomsons TV - är tredje
största TV-producenten i världen (efter Samsung och LG) och
att de med en produktion på över 18 miljoner TV per år har en
marknadsandel på 6,7 procent globalt – i Europa är marknadsdelen cirka 5 procent, och målet är att bli nummer tre i såväl Europa
som Norden och Sverige.
TCL har en egen panelfabrik i Kina och de planerar att bygga en
till, där kommer det arbeta ungefär 10 000 personer. TCL anger
att de var den första TV-tillverkaren att bygga en Ultra HD TV på
hela 110 tum, som presenterades på CES2013 – och på IFA2014
visade de bland annat upp en 110-tums curved Ultra HD TV med
skandinaviskt designspråk.
TCL anställde i början av året Flemming Møller Pedersen (som
i många år var chefsdesigner på Bang & Olufsen) som direktör
för avdelningen Creative Center på TCL i Kina, och han berättar
att han när han designade den curved 110-tummare som visades
upp på IFA2014 utgått från TV:n som en möbel. Han har arbetat
in material från high-endmöbler i en harmonisk design. I själva
bottenplattan i betong finns subwoofer, mitthögtalare och motor
monterade. Motorn gör det möjligt att vrida TV:n så att alltid rätt

vinkel uppnås för optimal tittarupplevelse. Även baksidan har det
tänkts på – den är täckt med lameller i europeisk ek (tanken är att
TV:n ska kunna fungera som en dekorativ rumsavdelare).
– Vi ser det som en extrem styrka att Flemming har skandinaviska rötter, eftersom han därför känner till de stolta skandinaviska designtraditionerna. Flemming är en viktig del av designteamet
som består av cirka 100 medarbetare och vi har stora förväntningar och ser fram emot att följa framtida designlyft, säger Johan
Huss, nordisk försäljningschef på TCL. n

Johan Huss och Jimmie O´Connor vid TCL 110” curved Ultra HD TV.
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IF A

Christian Nilsson, LG, vid företagets 77” Ultra HD OLED TV – denna modell kan flexa men den som kommer i butik i november blir curved.

IFA2014 – LG:

Framtiden är redan här
Efter plasma och LCD kommer OLED, och LG
har åtta modeller på marknaden i år.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

november för ett år sedan släppte LG 55-tums OLEDTV på den svenska marknaden, och på prislappen stod
det 90 000 kr. Nu kan man hitta efterföljaren i svenska

Sussi Persson, LG, med företagets nya G Watch R, som kommer i Q4.
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butiker för mellan 20 000 och 30 000 kr. Och i november i år kommer de första OLED-modellerna med Ultra HD upplösning (3 840
x 2 160 pixlar) att finnas i svenska butiker, med böjd skärm och i
storlekarna 65 tum (65EC970V) och 77 tum (77EC980V) – priserna
är ännu inte fastställda.
– Vissa säger att OLED är framtiden. Vi har åtta modeller på
marknaden i år, säger Christian Nilsson på LG.
I LG:s OLED-sortiment ingår såväl platta som böjda (curved) modeller, men Ultra HD-apparaterna kommer till en början endast
böjda. På IFA2014 demonstrerade LG en Ultra HD OLED-TV som
var flexibel (och alltså kan vara både rak och böjd) men den ligger
något längre fram i produktionen.
LG är det enda företaget som idag har OLED-TV på marknaden,
och det beror gissningsvis på att de har patent på sin WRGB-teknik (som innebär att alla pixlar lyser med vitt ljus, och så nyttjas
ett färgfilter) vilket innebär att övriga tillverkare är hänvisade till
RGB-tekniken (pixlarna lyser med olika färger och inget färgfilter
behövs) som har betydligt lägre ”yield rate”, vilket betyder att
man måste kassera fler paneler i produktionen.
– Vi har idag 80 procent yield rate på våra OLED-paneler och
när vi testade RGB-tekniken hade vi en yield rate på under 10
procent, säger Erik Åhsgren på LG.
LG har dock även LCD-TV (eller LED som de oftast kallas nu när
det är lysdioder istället för lysrör som står för bakgrundsbelysningen) i sitt sortiment i år, och inom kort kommer Ultra HDmodeller i storlekarna 40-105 tum (bland annat en 105-tummare
i formatet 21:9 med Harman högtalare. 2015 kommer merparten
av produktionen vara Ultra HD. n

IFA

Magnus Nilsson, Samsung, i företagets monter i nya CityCube Berlin på IFA2014 – där man bland annat kunde se en mängd böjda TV.

IFA2014 – Samsung:

Samsung tar ut svängarna
På IFA för ett år sedan visade Samsung curved
TV för första gången – nu breddas det böjda.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

N

är Samsung lanserade sina curved/böjda/välvda TV
under första kvartalet i år var det toppmodellerna
(både med Full HD och Ultra HD upplösning) som

var curved.
– Lanseringen av curved TV har varit positivt över förväntan,
och nu breddar vi curved över hela registret, säger Magnus Nilsson på Samsung.
I höst har Samsung 17 olika curved modeller - åtta olika TV - i
storlekarna 48-105 tum på marknaden (inklusive en 105-tums
flexibel modell i formatet 21:9). Bland de 17 apparaterna finns TV
med såväl Full HD som Ultra HD upplösning.
Vissa verkar tro att en curved TV innebär att det endast finns en
”sweet spot” i mitten av soffan när man tittar, men Magnus Nilsson menar att det är en felaktig uppfattning.
– Vitsen med curved är att få bilden riktad mot tittaren. Om
man sitter vid ena kanten på en stor och platt TV kommer bilden
se sämre ut på den del av TV:n som är längst bort från tittaren,
och eftersom en curved TV är böjd mot tittaren kommer bilden på
samma ställe att se bättre ut, förklarar Magnus Nilsson.
Samsung visade på IFA även upp en curved soundbar (med
trådlös subwoofer) som kan placeras på en TV-bänk och användas
som ett TV-stativ, eller väggmonteras tillsammans med Samsungs

välvda TV-modeller genom att fästas underifrån på den redan
väggmonterade TV:n, så att det ser ut som att den svävar i luften.
Curved soundbar är bred som en 55-tummare och har NFC och
Bluetooth inbyggt (finns i svart och silver).
Samsung breddade på IFA sitt WiFi-ljudsystem ”Multiroom”,
med stöd för Spotify Connect, i och med att lansera högtalaren
M3 (som är något mindre än sina syskon M5 och M7). Multiroomsystemet är kompatibelt med årets soundbars och smart-TV och
kan även konfigureras som ett hemmabiosystem. n

Samsung Galaxy Note Edge, med böjd skärm, kommer i december.
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IF A

Paula Thelin, Zound Industries, med nya Plattan ADV, som har 3D-gångjärn som automatiskt anpassar sig till användarnas öron och huvud.

IFA2014 – Zound Industries:

Ny högtalare & nya lurar
Zound Industries lanserade på IFA en ny Marshall högtalare och ett gäng nya hörlurar.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

et började i augusti 2012, i och med presentationen
av Marshall Hanwell – en rejäl högtalare på tio kilo
med rattar för volym, bas och diskant samt en vippa

Johan Larsson, Zound Industries, med Marshall Acton.
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för att sätta på eller stänga av högtalaren. Mobilen anslöts med
sladd. Sedan lanserade Marshall Stanmore, som är en något
mindre modell – med fler anslutningsmöjligheter och Bluetooth.
Alldeles nyligen har Woburn (som är en storebror till Stanmore,
med samma funktionalitet) nått butikerna och på IFA visade
Marshall upp Acton – en betydligt nättare högtalare i samma serie (företaget betonar dock att storleken bedrar – det handlar om
en kraftfull högtalare trots de små måtten, och det är nätanslutning som gäller. Batteridrift skulle inte möjliggöra samma ljud helt
enkelt). Acton kommer finnas i butik i december.
• Acton – 3kg, 265x160x150mm, en 4” bas och två 3/4”
diskanter, 41W.
• Stanmore – 5,1kg, 350x185x185mm, en 5 1/4” bas och två
3/4” diskanter, 80W.
• Woburn – 7,9kg, 400x308x200mm, två 5 1/4” basar och
två 1” diskanter, 90W.
• Hanwell – 10,5kg, 435x297x193mm, två 6” basar och två
diskanter, 100W.
På IFA lanserades även två nya In-Ear hörlurar från Marshall
– Mode och Mode EQ. De är snarlika, men EQ har två olika ”ljudlägen” där man enkelt uttryckt kan välja mellan mer eller mindre
bas. Peter Österman, Zound Industries, berättar att det dock inte
är exakt samma element i de två olika modellerna, och han sade
att detta är de bästa In-Ear lurarna de någonsin konstruerat.
När Urbanears 2009 lanserade Plattan förändrade det hur världen såg på hörlurar, från enbart en ljudprodukt till en modeaccessoar, och nu lanseras Plattan ADV – med funktioner som tvättbart
pannband och 3D-gångjärn. n

IFA

Rikard Skogberg, Sony Mobile, med de tre nya Z3-modellerna – Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia Z3 och Xperia Z3 Compact.

IFA2014 – Sony:

Vill röra användaren
Sony vill göra mer än leverera funktioner – de
vill röra användarna.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

å Sonys presskonferens i samband med IFA visade Kazuo Hirai, VD och koncernchef, de senaste produkterna
inom områdena mobil, foto, spel och nätverkstjänster.
– Var och en av våra senaste Sony-produkter ska göra mer än
att bara leverera en ny funktion, de ska verkligen förändra hur
användare och teknik och interagerar. Vi vill inte nöja oss med
att uppfylla användarens behov. Med vår ”kando”-inspirerande
teknik vill vi röra användaren känslomässigt och ta användarupplevelsen till nya höjder, sade Hirai.
Kunimasa Suzuki, VD och koncernchef för Sony Mobile Communications, visade hur Sony för samman det bästa av sina tekniker
i sin mobila produktportfölj. Den leds av Xperia Z3 som kan anslutas till PlayStation4 genom PlayStationApp eller PS4 Remote Play.
Under pressmötet berättades att Sony har haft 70 procent
tillväxt på TV i Europa i år, och målet är att nå en marknadsandel
på 30 procent i Europa för andra halvåret i år.
Sony Xperia Z3 har 5,2-tumsskärm, är 7,3mm tunn och väger
152g. Den är damm- och vattentät (IP65/68) precis som lillebror
Xperia Z3 Compact, som är i princip samma telefon men i en
mindre storlek – med 4,6-tumsskärm, vikten 129g och tjockleken
8,6mm. Xperia Z3 Tablet Compact lanseras som världens tunnaste
och lättaste (8-tumsskärm, 6,4mm och 270g) kompakta surfplatta,

och är trots detta damm- och vattentät (IP65/68). En nyhet är att
Z3-serien kan spela upp högupplöst ljud direkt via hörlursuttaget.
– Med Xperia Z3 och Xperia Z3 Compact visar vi marknaden
ännu en gång att vi gör de mest innovativa och bästa produkterna
på marknaden. De båda modellerna är en arbetsseger från hela
Sony där alla, från Tokyo till Lund, höjt sig ett par snäpp för att
skapa en unik användarupplevelse för dem som kräver det allra
bästa, säger Ola Lilja Molén, nordisk marknadsdirektör, Sony
Mobile. n

Ulrik Petersen, Sony vid välvda 4K Ultra HD Bravia TV S90B, 65 & 75”.
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IF A

Peter Hartmann, Jabra, demonstrerar på IFA2014 företagets nya trådlösa hörlurar med pulsmätare – Jabra Pulse Wireless.

IFA2014 – Jabra:

Luren tar pulsen
Jabra lanserade på IFA trådlösa hörlurar som
tar pulsen.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

abra Sport Pulse Wireless lanseras som den första
trådlösa hörluren i världen som både kan ta pulsen och
fungera som personlig tränare, i kombination med Ja-

Jabra har lanserat nya Bluetoothhörlurar kallade Move. (foto: Jabra)
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bras Sport Life App. Med Jabra Sport Pulse Wireless hörlurar
och appen Sport Life kombineras en pulsmätare i örat med
en personlig tränare i form av en röst, som till exempel kan
varna om hörlurarna under träning skulle hamna snett.
Musik är en essentiell del av träningen för många. Enligt
en undersökning Jabra gjort lyssnar 86 procent på musik
när de tränar och 66 procent föredrar trådlösa hörlurar. Vidare har 48 procent införskaffat, eller provat, ett
pulsband som sätts runt bröstet, men endast 25 procent
använder bandet regelbundet. Och det blir många prylar
att hålla reda på om man skall ha bröstband, klocka, mobil
och hörlurar. Med Jabra Sport Pulse Wireless räcker det
dock med två – hörlurar och mobil.
Pulsen mäts med en optisk sensor i örat, och sensorn
kan även känna av VO2 max (maximal syreupptagningsförmåga). Hörlurarna fungerar också som stegräknare,
och i cykelläge även som kadensmätare, utan någon extra
utrustning – sensorn mäter i cykelläge rumpvickningarna.
Campbells universitet i USA har testat lurarna tillsammans med en professionell EKG-apparat. Resultatet visade
en mycket hög noggrannhet på 99,2 procent.
Morten Urup, Jabra, berättar att det ligger 20000 utvecklingstimmar bakom Sport Pulse Wireless och att de är
hårdtestade mot både svett och regn. Lurarna fungerar
ihop andra appar som till exempel Runkeeper, men med
Jabras app får man fler funktioner – man kan välja att
trycka på knappen på lurarna för att få information (tempo,
distans, tid etcetera) i talad form, precis när man vill. n
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PHOT OK I N A

Photokina – Inledning:

Akrobatik med Kölnerdomen som fond.

Fokus på rätt ställe
Fotomarknaden har aldrig varit så utmanande
som nu, men det tas fler bilder än någonsin...
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

år firade fotografiet 175 år, och mässan Photokina gick
av stapeln i mitten av september, i Köln, för 33:e gången.
Det tas fler bilder än någonsin, men marknaden är krym-

Myoungsup Han, Samsung, presenterar NX1 på Photokina2014.
28 RATEKO 5/2014

pande, och utmanande – det tas till exempel tre gånger fler bilder
med mobiltelefoner än med kameror, fick man höra på mässan.
Med några få undantag verkar de flesta vara överens om att
det är två produktkategorier inom kameror som sticker ut - och
har en kurva som stundtals pekar uppåt - och det är kompakta
systemkameror (CSC) samt exklusiva kompaktkameror.
Olympus har en ny strategi, som förenklat innebär att OMD
fokuserar på fotografer och PEN på ”icke fotografer”.
Samsung kliver i och med lanseringen av NX1 upp ett snäpp och
skall vara med och slåss om de mest kräsna konsumenterna.
Sony berättade att en fjärdedel av alla systemkameror nu saknar spegel, och i Norden är ungefär en tredjedel av försäljningen
av systemkameror spegellösa modeller (alltså kompakta systemkameror) och trenden är ökande.
Nikon ville på Photokina inte vara döda fiskar (som simmar
medströms) utan fokuserade stort på lanseringen av nya systemkameran D750 – de visade inga nyheter inom sitt kompakta
system Nikon 1 och inga nya Coolpix.
Panasonic menar att 4K öppnar upp en ny värld inom fotografering, då man kan plocka ut 8 megapixel stillbilder ur videofilmerna
man spelar in, och de lanserade på Photokina bland annat en
exklusiv kompaktkamera kallad LX100, som har MicroFourThirdssensor och filmar i 4K.
Canon skall satsa mer på ”high end compact cameras” och
lanserar i linje med den strategin nya PowerShot G7X.
Fujifilm lanserade tredje generationens X-kameror. n

P HO TO K INA

Charlotte Hellström Cardelöv & Juliane Hval Holmedahl, Olympus.

Gunnar Wahlbeck, Samsung, med nya NX1.

Photokina – Olympus:

Photokina – Samsung:

Olympus fokuserar med OMD & PEN på två
olika målgrupper; fotografer & icke fotografer.

Samsung kliver i och med lanseringen av NX1
upp ett steg på skalan.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

aruo Ogawa, President Olympus Imaging Corp,
berättade på Photokina att det tas fler bilder än
någonsin, och att i takt med detta ökar också kraven på bildkvalitet för många.
Olympus visade på Photokina upp sitt andra Pro-objektiv (efter
12-40mm F2.8 Pro) 40-150mm F2.8 Pro som väger 880g och
motsvarar 80-300mm – och 2015 kommer Olympus lansera ytterligare två Pro-objektiv, 7-14mm F2.8 Pro och 300 F4.0 Pro.
– Marknaden krymper och marginalerna är låga, men det tas
fler bilder än någonsin. Innan krävdes stora objektiv och stativ
för högsta bildkvalitet, men så är det inte längre. Och dessa nya
objektiv kommer förändra världen, säger Haruo Ogawa.
Olympus släpper nu sitt flaggskepp OM-D E-M1 i silver, och
med ny firmware (de som har en OM-D E-M1 kan uppgradera)
som bland annat innebär att sökarens ”latency” minskats från
29ms till 16ms, kameran klarar ”tethered shooting” vilket innebär
att kameran kan kopplas till datorn och integreras i arbetsflödet,
och man kan korrigera skeva perspektiv direkt i kameran.
Charlotte Hellström Cardelöv, Olympus, berättade att företaget
har en ny nordisk försäljningschef som sitter i Stockholm och heter Ray Okubo, samt att de inom kort skall anställa en ny produktchef – Olympus satsar på Norden, med större organisation, och
fokuserar också en hel del på yrkesfotografer, bland annat med
tjänsten ”ServicePlus”.
Strax innan Photokina lanserade Olympus PEN E-PL7, och den
marknadsförs som den ultimata kameran för modebloggare.
– Kategorin bloggare växer och det är viktigt att fokusera på
dem, vad gäller varumärkeskännedom etcetera, förklarar Charlotte Hellström Cardelöv.
Olympus har kvar sina kompaktkameror i sortimentet och modellerna Stylus Tough säljer mycket bra i Norden.
– Norden är klart bäst i Europa på Tough, berättar Charlotte
Hellström Cardelöv. n

youngsup Han, Senior Vice President and Head
of Digital Imaging Business at Samsung Corporation, berättade på Samsungs pressmöte på
Photokina att CSC är det enda kamerasegment som ökar, och att
efterfrågan på högkvalitativa kompakta systemkameror växer.
På en bild visades att DSLR gått från 800 000 till 640 000 sålda
första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013, vilket innebär en minskning med 24 procent, medan motsvarande siffror för
”high end CSC” är 70 000 och 110 000, en ökning med 51 procent.
Myoungsup Han presenterade Samsung NX1, som är en
kompakt systemkamera med 28 MP APS-C-sensor som kan ta 15
bilder per sekund med kontinuerlig autofokus (upp till max 70
bilder) samt spela in 4K-video. NX1 tål vattenstänk och damm, har
Wi-Fi och är världens första CSC med Bluetooth.
– NX1 är ett resultat av Samsungs samlade kunskap inom fototeknik och erbjuder en intuitiv och professionell fotoupplevelse
för alla. Lanseringen av NX1 med sin tåliga konstruktion gör att
fotografer, oavsett miljö, kan ta foton med en otroligt hög nivå,
säger Gunnar Wahlbeck, produktchef kameror Samsung Norden.
Kamerahuset, som väger 550g, är byggt i magnesiumlegering
och kameran är utrustad med 3-tums OLED-skärm med pekfunktion samt OLED-sökare med endast 5ms ”latency” (mot föregångarens 42ms). NX1 har dessutom ett LCD-fönster på toppen av
kamerahuset som visar alla inställningar.
Kamerans Hybrid AF system III har 205 punkter (fasdetektering)
samt 209 punkter (kontrastbaserad AF) och 153 precisa korssensorer för kant-till-kant fokustäckning.
Den bakbelysta 28 MP APS-C CMOS-sensorn anges fånga mer
ljus och detaljer utan att bruset är högre än hos en 20MP sensor.
Samsungs första premiumobjektiv i S-serien 16-50mm F2.0-2.8
IOS får nu ett syskon i och med lanseringen av 50-150mm F2.8
IOS (som motsvarar 75-225mm och väger 915g) och nu finns 16
objektiv till Samsungs NX-serie – samt ett batterigrepp. n
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Fredrik Fagerstedt, Sony, med en a7 & en av idag 9 fullformatsgluggar.

Björn Nordgren, Nikon, med nya D750.

Photokina – Sony:

Photokina – Nikon:

Sony fokuserar på sitt system med kompakta
fullformatskameror – och på 4D-fokus.

Nikon visade på Photokina upp nya D750, ett
20mm objektiv och en blixt med LED-lampa.
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higeki Ishizuka, President Sony Digital Imaging Business Group, berättade på Photokina att en fjärdedel
av alla systemkameror nu saknar spegel. Fredrik
Fagerstedt, Sony, berättade att i Norden är ungefär en tredjedel
av försäljningen av systemkameror spegellösa modeller (alltså
kompakta systemkameror) och trenden är ökande, och Fredrik
skulle inte bli förvånad om det i början av 2015 är som så att 40
procent av systemkamerorna är spegellösa.
Sony fokuserade på sina kompakta systemkameror med fullstor
sensor - a7, a7r och a7s - och objektiv till dessa tre kameror.
Idag finns nio objektiv (inklusive de två nya 16-35mm F4.0 och
28-135mm F4.0 som båda har Optical Steady Shot bildstabilisering, och det sistnämnda har motorzoom vilket gör att det passar
utmärkt även för filmare) och våren 2015 kommer Sony lansera
35mm F1.4, 90mm F2.8 macro, 24-240mm F3.5-6.3 OSS samt
28mm F2.0 (med adaptrar som ger 16mm och 21mm), vilket
innebär att det i mars nästa år kommer finnas 13 E-mount fullformatsobjektiv till a7-serien – och Sonys mål är nu inte 15 (som de
sagt tidigare) utan 20 fullformatsobjektiv innan slutet av 2015.
På Photokina berättade Sony att de döpt det snabba autofokussystem som finns i kamerorna a77II, a5100 och a6000 till
4D-Focus, där den fjärde dimensionen utgörs av en avancerad
AF-algoritm som förutspår rörelser.
Sony har utökt sitt utbud av Lens-Style-kameror med två nya
modeller som ansluts till smartphones via WiFi. Kamerorna kan
fästas direkt på en smartphone eller användas separat för att ta
selfies eller andra bilder och filmer från alla vinklar.
QX1 har samma APS-C CMOS-bildsensor som Sonys spegellösa
kameror med utbytbara objektiv, och är kompatibel med utbytbara E-mount objektiv.
DSC-QX30 har samma Sony G-objektiv med 30x optisk zoom,
Optical SteadyShot och autofokus-funktioner som finns i Sonys
Cyber-shotkameror. n

jörn Nordgren berättade på Photokina att det är
mycket stort intresse kring företagets två senaste
DSLR-kameror D810 och D750 (som lanserades 12 september). D750 är Nikons första systemkamera med vinklingsbar
skärm och inbyggd WiFi.
Otroligt bra AF-prestanda, en serietagning på upp till 6,5 bilder
per sekund och filminspelning i Full HD 1080/60p kombinerat
med den nya vinklingsbara monitorn gör det enklare för fotografen att fånga motivet från olika vinklar, medan inbyggt Wi-Fi gör
det möjligt att dela bilder omedelbart, anger Nikon.
− Digitala systemkameror med FX-formatssensor har stadigt
ökat på fotograferingsmarknaden och allt fler fotografer utnyttjar
fördelarna med formatet. Med D750 flyttar Nikon fram gränserna
ytterligare en gång. Vi är väldigt glada över potentialen i D750:
Det är en helt ny typ av Nikon-kamera som är otroligt mångsidig
och ger fotografer möjligheten samt flexibiliteten att gå dit inspirationen leder dem, säger Dirk Jasper, produktchef för professionella produkter hos Nikon Europe.
Den nya 24 megapixelsensorn erbjuder ett stort dynamiskt
omfång med detaljrika bilder oavsett känslighet och levererar
bilder med imponerande skärpa och jämna tonövergångar, anligt
företaget, och berättar att den flexibilitet man behöver för att
fånga snabba motiv säkerställs tack vare kamerans professionella
Multi-CAM 3500II 51-punkters AF-system med en känslighet ned
till otroliga -3 EV.
Björn Nordgren berättar att slutarenheten i kevlar/karbonfiberkomposit har testats för 150 000 exponeringar och man kan ta
upp till 1 230 stillbilder och spela in upp till 55 minuter film på en
enda laddning av litiumjonbatteriet EN-EL15.
Nikon har lanserat ett nytt och kompakt objektiv, AF-S Nikkor
20mm F1.8, precis 20 år efter senaste 20mm-objektivet (som
hade F2.8) och sin första blixt med inbyggd LED-lampa, SB-500,
som passar både fotografer och filmare. n
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Tobias Granqvist, Panasonic, med nya GM5 och LX100.

Anders Sävås & Niklas Andersson Steen, Canon.

Photokina – Panasonic:

Photokina – Canon:

Panasonic lanserade på Photokina en kompakt toppmodell och en vidareutvecklad CSC.

Canon lanserade på Photokina kampanjen
”Come and See” – och produkter.
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umix DMC-LX100 är namnet på Panasonics nya flaggskeppsmodell inom kompakta kameror, och den är
försedd med en MicroFourThirds sensor (alltså samma
typ av sensor som sitter i företagets kompakta systemkameror)
som är mer än fem gånger större än sensorn i föregångaren LX7,
samt ett Leica DC Vario Summilux 24-75mm F1.7-2.8 objektiv –
och den kan spela in video i 4K (alltså video med upplösningen
3 840 x 2 160 pixlar) med 25/30 bilder per sekund.
Tobias Granqvist, produktchef kameror på Panasonic sedan juni
i år, berättar att 4K öppnar upp en ny värld, där man till exempel
kan panorera och bildstabilisera i 4K-videon och få ut högkvalitativ Full HD video.
– Jag tror också mycket på möjligheten att plocka ut stillbilder
ur 4K-videofilmer, där man kan varje sekund tar 25 eller 30 8
megapixelbilder varje sekund, säger Tobias Granqvist.
Lumix LX100 är den sjätte generationen av Panasonics LX-serie.
Kameran baseras på Panasonics LC1-kamera som lanserades 2004
och var företagets första manuella kompaktkamera. Med den
högkänsliga sensorn i kombination med den nyutvecklade Venus
Engine-bildprocessorn erbjuder LX100 enastående bildkvalitet,
oavsett vilken situation man befinner sig i vid fototillfället, anger
företaget.
LX100 har en rad funktioner och kontroller som är utvecklade
för att möta kraven från såväl avancerade entusiaster som erfarna
fotografer, och kameran har också manuella kontroller, inklusive
fysiska ringar och vred som till exempel bländarring, kontrollring,
slutartidsvred samt ett exponeringskompensationsvred.
Den andra stora nyheten från Panasonic på Photokina är den
lilla systemkameran Lumix DMC-G5, som påminner mycket om företagets populära modell DMC-GM1 – skillnaderna är att den nya
kameran har inbyggd elektronisk sökare och hotshoe (men saknar
inbyggd blixt) där man kan koppla in till exempel den externa blixt
som ingår vid köp. n

asaya Maeda, Managing Director and Chief
Executive Image Communication Products
Operations at Canon, meddelade på Photokina
att man lanserar en ny genomgående varumärkeskampanj för
Europa, Mellanöstern och Afrika. Som en del i en treårig strategi
ska ”Come and See”-kampanjen bjuda in betraktaren att titta närmare på sin omgivning och inspirera till att fånga allt som händer
runt omkring oss varje dag.
Han berättade också att Canon skall satsa mer på ”high end
compact cameras” och lanserade i linje med den strategin nya
PowerShot G7X, som är den mest kraftfulla PowerShot-kameran i
fickformat. G7X har en 1-tums 20 megapixelsensor (alltså samma
sensorstorlek som i till exempel Nikons 1-serie och Sonys RX100modeller) samt ett objektiv som motsvarar 24-100mm F1.8-2.8,
31-punkters AF, 3-tums vikbar pekskärm, inbyggd WiFi samt
optisk bildstabilisering och Full HD-filmning 1080/50p/60p.
Kamerahuset är byggt i metall och kameran är 103 x 60 x 40
mm stor och väger 304g. G7X kan ta upp till 6,5 bilder per sekund
och är utrustad med en anpassningsbar objektivring.
Den andra stora kameranyheten från Canon är EOS 7D Mark II,
som Canon beskriver som en uppdatering av världens mest populära APS-C-kamera. Kameran bygger - givetvis - på EOS 7D (där
Canon vid utvecklingen frågade 5 000 fotografer vad de önskade
av en kamera) och utnyttjar tekniker som finns i EOS-1DX.
7D Mark II kan ta 10 bilder per sekund, har en ny 20 megapixelsensor och ett 65-punkters AF-system där varje punkt har
en korssensor, och det anges kunna fokusera ner till EV-3. En ny
150 000-punkters RGB+IR ljusmätning skall ge större precision i
både ljusmätning, vitbalansering och motivföljning.
Canon presenterade också uppdateringar i sin molnbaserade
bildhanteringstjänst irista, och så berättade man att man håller på
att utveckla en länk mellan kamera och TV - med NFC och WiFi kallad Cross Media Station. n
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Per Skog, Focus Nordic, med nyheter från Pentax och Ricoh.

Karl Löweberg, Fujifilm, med nya X-kameror.

Photokina – Focus Nordic:

Photokina – Fujifilm:

Focus Nordic guidade runt i produktdjungeln
på Photokina och plockade ut godbitar.

Fujifilm visade på Photkina upp tredje generationens X-kameror.
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er Skog, Nordic Marketing Manager hos Focus Nordic,
visade under Photokina upp nyheter från en mängd
varumärken som företaget distribuerar.
Ricoh har lanserat sin första renodlad actionkamera, WG-M1.
– Ricoh har ju redan tidigare visat att de kan göra kameror som
tål det mesta, som är stöttåliga och vattentäta, och faktum är att
många använder dem som actionkameror. Den stora skillnaden
med denna specialversion är vidvinkelläget som fotar med en
bildvinkel på 160 grader, samt att ett stort utbud av fästen och
tillbehör också kommer till denna modell, säger Per Skog.
Pentax lanserar K-S1, som en avancerad systemkamera med
en rad funktioner som känns igen från den EISA-belönade
flaggskepssmodellen K-3, till exempel lågpassfilter-simulator,
bildstabilisering och hög känslighet (ISO 51200). Kameran riktar
sig dock till en annan målgrupp än K-3. Den är inte väderskyddad
som annars är ett signum för Pentax, istället har stor vikt lagts vid
design och användarvänlighet. K-S1 har fem lysdioder i greppet,
som till exempel kan räkna ner från fem till ett vid fotografering
med självutlösare.
När Zeiss lanserade Otus 55mm F1.4 förra året hördes från
många håll att det var världens bästa objektiv, berättar Per Skog,
och visar upp nya Otus 85mm F1.4, som skall ha extrem kvalitet
och skärpa, även vid full bländaröppning.
Zeiss lanserar även en helt ny serie, Loxia, för Sonys E-fattning.
Ett 35mm och en 50mm, båda med ljusstyrka F2.0.
Samyang lanserar ett ljusstarkt 12mm F2.8 fisheye objektiv för
fullformat. Objektivkonstruktionen anges vara den mest avancerade Samyang någonsin gjort.
Lowepro släpper inte mindre än fyra nya, professionella serier
fotoväskor i höst.
Lowepro Hardside Series är IP67-klassade produkter som är
damm- och vattentäta, bestående av ett yttre hårt skal i ABS-plast
och en inredning som kan lyftas ur och användas som ryggsäck. n

100 var definitivt en av de produkter som ådrog
sig mest intresse på Photokina för fyra år sedan,
med sin unika sökare som kan vara både optisk och
elektronisk. Efterföljaren X100S kom 2013 och nu är det dags för
tredje generationen – X100T.
Karl Löweberg, Nordic Product Manager Electronic Imaging
Fujifilm, berättar att X100T bygger på den feedback företaget har
fått från sina användare och det har resulterat i flera nya funktioner och förbättringar gentemot föregångarna. Kamerans unika
hybridsökare har utvecklats på flera punkter, både i optiskt och
elektroniskt läge. För att underlätta manuell fokusering i optiskt
läge visas nu en förstoring av fokusområdet i det nedre högra
hörnet av sökaren. Det går att välja olika förstoringsgrader för
fokusområdet och funktionerna digital split image och focus peak
highlight finns också tillgängliga. Ljusramen som markerar bildutsnittet i den optiska sökaren har blivit mer exakt och parallax
korrektionen sker nu i realtid (i manuellt fokusläge).
Den elektroniska sökarens fördröjning har dessutom förbättrats avsevärt och antalet bilder per sekund bibehålls nu även vid
sämre ljusförhållanden. Kamerans LCD-skärm har vuxit till 3 tum
(från 2,8 tum) och har högre upplösning.
Fujifilm presenterade på Photokina en silverfärgad version av
sin toppmodell X-T1, som fått ett antal nya funktioner som till exempel elektronisk slutare och en ny filmsimulering kallad ”classic
chrome” (befintliga X-T1 kan uppgraderas med samma funktioner
med ny firmware som beräknas komma i december).
Fujifilm visade även två nya objektiv – 50-140mm F2.8 LM OIS
WR och 56mm F1.2 R APD (som lanseras som världens första
objektiv med apodiseringselement).
Tredje kameranyheten är X30, som till skillnad mot föregångaren X20 är fösedd med en elektronisk (istället för optisk) sökare.
Kameran har dessutom en ny kontrollring, förbättrad batteriprestanda och vinklingsbar 3-tumsskärm. n
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KOM NÄRMARE
FLYTTAR FANTASINS GRÄNSER
Viera AX900 är skärmen som verkligen får mörkrets krafter att vakna till liv.
En högupplöst 4K-bild med Studio Master Colour gör filmupplevelserna starkare
och mer levande än du upplevt någonsin tidigare. Upptäck nya Viera AX900 - en
Ultra HD-skärm som väcker sinnena till liv och flyttar på gränserna för din fantasi.

www.panasonic.se/viera

TV

Svensk kommunikationsstrategi
Joakim Örnstig har de senaste åren totalrenoverat Philips TV:s kommunikationsstrategi
för Norden – och nu börjar han få gehör för
sina idéer även globalt.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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012 hade Joakim Örnstig varit marknadschef på Philips
i knappt två år, och totalrenoverat Philips TV:s kommunikationsstrategi för Norden.
– När jag började hade Philips TV ett oerhört starkt varumärke,
94 procent av konsumenterna visste att Philips säljer TV-apparater. Men vår marknadsandel låg bara på 6–7 procent och de
TV-apparater vi sålde var de billigaste modellerna. I de högre
prisklasserna sålde vi nästan ingenting, berättar Joakim Örnstig,
som började bena i orsakerna.
– Philips var gammalt och bortglömt. Jag arbetade i butik på
80- och 90-talet och sålde Philips TV-apparater så att det sprutade
om det – företaget levde kvar i den världen, de såg sig själva som
störst och vackrast och behövde inte anstränga sig, säger Joakim.
Kunderna saknade argument och emotionell koppling till Philips
TV-apparater.
– Vi saknade kärnvärden och tydlighet – vad ska Philips stå för,
förklarar Joakim Örnstig.
När Joakim Örnstig 2012 kom till den globala marknadsorganisationen med de första reklambilderna, skapade efter hans nya
strategi, blev det kalla handen.
– ”Du är galen. Det där kommer du aldrig att få göra med Philips” sade de, berättar han.
Men Örnstig gav inte upp. Istället åkte han hem och körde kampanjen ändå, utan tillstånd.
– Jag fick mycket skit från organisationen när jag körde kampanjen på trots. Jag väntade mig nästan att det skulle komma ett telefonsamtal om uppsägning. Men jag var helt övertygad om att vi
skulle lyckas. Och det gjorde vi – försäljningen vände inte direkt,
men attitydsiffrorna sköt i höjden. Så istället för att säga upp mig
valde ledningen att låta mig hållas, berättar Joakim Örnstig.
Sedan dess har utvecklingen fortsatt åt rätt håll. Idag är Philips
är ett av de två största bolagen i TV-kategorin.
Nu får det nordiska konceptet centralt erkännande inom Philips, strax innan sommaren blev det klart att Örnstig får uppdraget
att rulla ut en global version av kommunikationsstrategin.

Global version

Kommunikationskonceptet Joakim Örnstig har arbetat fram syftar
till att lyfta fram en tydlig men svårkommunicerad produktfördel.
Ambilight, en funktion som enligt Joakim Örnstig ger bättre och
större upplevelse genom att TV:n ”projicerar” bildens innehåll på
väggen bakom TV:n.
– På Youtube finns mängder med filmer där konsumenter berättar om hur bra det är, nio av tio säger att de kommer att köpa
en Ambilight-TV igen, men vi har inte har lyckats få nya kunder att
förstå värdet av funktionen, säger han.
Vi slutade att titta på produkten och såg istället på målgruppen.
Vi upptäckte att det fanns ett stort intresse för extremsporter där.
– Vi tänkte vad händer om vi tar effekten som Ambilight ger
och applicerar det på en extremsportare för att förhöja upplevel34 RATEKO 5/2014

Joakim Örnstig, nordisk marknadsdirektör för TP Vision, som tillverkar och säljer Ph

sen av sporten, säger Joakim Örnstig.
Idéen blev en utmaning med tesen ”vi tror att din upplevelse
blir mycket större om vi adderar ljus”. Vi hittade den perfekta
partnern i Sweetgrass, ett litet produktionsteam i USA som lever
för att göra spektakulära filmer med extrem skidåkning.
Tillsammans har vi skapat en rad filmer som har till uppgift att
visa för betraktaren vad ljus kan göra för att lyfta en häftig upplevelse till något utöver det vanliga.
Vi gjorde ett test först i en surffilm kallad ”Lightwaves”, som
nådde 250 000 tittare på YouTube inom en vecka, så vi fick den
bekräftelse vi behövde att förtsätta, berättar Joakim.
Sedan dess har man lagt krutet på den kommande filmen ”Afterglow” som har premiär den 19 Oktober – trailern kunde man
se på Philips presskonferens på IFA2014 och den visades även i
Philips monter under mässan.
Extremskidtidningen ”Outside”, som har sett klipp från filmen,
säger så här: ”Afterglow is arguably the most cinematically profound ski movie ever made”.

TV

egi blir global

och säljer Philips TV, vid lanseringen av Philips Design Line 2013.

Afterglow är inte bara en film: det är också en reklamfilm för
Philips nya Ambilight TV.

Tur & skicklighet

Att den nordiska kommunikationsstrategin blivit intressant på
global nivå beror delvis på tur, enligt Örnstig.
– Vår holländske Norden-VD har befordrats och får en framträdande roll i vår centrala marknadsgrupp. Det är han som säger till
dem ”kolla vad Joakim har gjort i Norden, det borde vi våga göra
globalt” – så det är mycket tack vare honom det blir vår centrala
kommunikationsstrategi framöver. Där hade jag lite tur, berättar
Joakim.
I första hand är det ändå ett resultat av skicklighet, enligt
Örnstig. Det har varit en stor utmaning att övertyga ledningen
centralt. Genom åren har Joakim haft ”hundratals” samtal med
den globala marknadsorganisationen, där han har försökt övertyga dem om konceptets fördelar.
– Det har varit ett konsekvent arbete som har lett till framgång.

Jag var tydlig kring vad jag ville göra redan från början, sedan har
jag hållit mig till det. Och givetvis påvisat att det har effekt och
gör skillnad, säger Joakim Örnstig.
Även marknadscheferna i andra europeiska länder har varit
tveksamma.
– Det är en utmaning när man sitter i Norden. De säger att
”jaja, det där kanske funkar i Norden, men inte i mitt land”, säger
Joakim.
I slutänden är det också försäljningsresultaten som banat väg
för Örnstigs koncept.
– Jag har i alla år visat på fakta, visat att jag har insikter och
kunskap som jag baserar strategin på och att jag får resultat,
förklarar Joakim.
Resultatet låter vänta på sig, men blir det av kan det kanske ses
som ett bevis på en annan av Joakim Örnstigs teser:
– Idag måste du våga för att vinna som marknadschef. Det finns
så mycket grått därute, du måste sticka ut. Även om du riskerar
jobbet ibland, avslutar Joakim Örnstig. n
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Afterglow är den första kampanjen någonsin från Philips som rullas ut globalt, och den är gjord med den nordiska marknadsföringsbudgeten, vilket var kravet jag fick för att genomföra projektet när jag förklarade för huvudkontoret att det är det här Philips bör göra för att bygga
varumärket, berättade Joakim Örnstig, nordisk marknadsdirektör för TP Vision, som tillverkar och säljer Philips TV, vid förhandsvisningen av
Afterglow på Skandia-Teatern i Stockholm den 16 oktober. (Foton ovan: Ola Larsson)

Philips Ambilight TV presenterar:

Afterglow – en reklamfilm
Nytt ljus över dramatisk nattskidåkning skall
bädda för världssuccé.

A

fterglow är skidfilmen som redan före premiären
vinner priser, och som av pressen beskrivs som en
av världens mest imponerande skidfilmer. Filmen är
ett resultat av två månaders strapatser våren 2014. Natt efter natt
ägnade sig fyra av världens främsta alpina friåkare åt skidåkning i
den svårgenomträngliga terrängen i Alaska och British Columbia.
Afterglow, som premiärvisades den 19 oktober, tar skidåkning
och ljuseffekter till helt nya nivåer och när den har förhandsvisats
ett fåtal gånger har det gett ett internationellt eko genom spridning i sociala medier av den ”teaser” som släppts och den har
nyligen fått flera utmärkelser som bästa kortfilm och bästa foto på
IF3, International Freeski Festival i Montreal. Afterglow kommer
att gå upp på ytterligare ett 20-tal filmfestivaler.
I filmen ser vi några av världens främsta friåkare - Chris Benchetler, Daron Rahlves, Pep Fujas och Eric Hjorleifson - kasta sig
utför i ett ljussatt landskap. Stundtals är de själva, bokstavligen ta-

Afterglow kan ses på en Philips 9809 UHD-TV.
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lat, helt lysande, när de åker i dräkter täckta med LED-belysning.
Amerikanska magasinet Outdoor beskriver filmen som den
”kanske starkaste skidfilmen som någonsin gjorts” och skriver att
”Afterglow är inte bara årets mest fängslande skidfilm – det är
även en reklamfilm. Och detta kan vara framtiden i action sportgenren.” För filmen är precis vad Outdoor skriver, en reklamfilm.
Det är TV-delen inom Philips som står bakom Afterglow, då man
vill få omvärlden att upptäcka det patenterade bakgrundsljuset
Ambilight. Idéen, som kom från den svenska reklambyrån Ahlstrand & Wållgren, bygger på att förstärka actionsportscener live
med dramatisk ljussättning.
Filmen är producerad av det amerikanska produktionsbolaget
Sweetgrass, som förra året kammade hem åtskilliga festivalpriser
för filmen Valhalla.

Surfare & skidåkare

En första film gick upp i maj i år. Då handlade det om surfare som
nattetid tog sig fram på färgsprakande vågor. Sweetgrass gjorde
även surffilmen, men när det kom till skidtemat var man förstås i
sitt rätta element efter framgångarna med Valhalla.
– Efter Valhalla så hade en jag idé om att dramatisera skidscener ytterligare. Samtidigt mailade den svenska reklambyrån mig
om att de ville ljussätta actionsport, i det här fallet surfare och
skidåkare. Det var en dröm att få göra detta, säger Nick Waggoner, producent på Sweetgrass.
Men det var en dröm med många utmaningar. Planering och
produktion tog sammanlagt sex månader. Att hitta utrustning som
klarade de svåra förhållanden som rådde, att transportera upp
fem ton utrustning med helikopter och slädar till bergstoppar i
Alaska och British Columbia krävde noggrann planering och ett
högt säkerhetsmedvetande. Alla scener filmades dessutom nattetid, vilket var en extra påfrestning.
– Vissa moment, som när man åkte i en LED-belyst skiddräkt,
innebar noll procents sikt då åkaren bländades av snön och enda
möjligheten var att lita på den känsla man hade i fötterna, säger
Nick Waggoner.
Filmen kommer under de närmaste månaderna även att visas
på ett 60-tal biografer i Europa och USA. Den hade premiär på
www.philips.com/ambilight den 19 oktober. n

TV

De fyra bilderna på denna sida (från inspelningen av Afterglow) är tagna av svenske skidfotografen Oskar Enander – www.oskarenander.com.

RATEKO 5/2014 37

T EC H B R IEF

eVolo är världens första elektrostatiska Bluetoothhögtalare, och den visas upp av en stolt Stefan Dahlqvist, VD BenQ Nordic AB.

TechBrief Nordic 2014:

Två expodagar
med konsumentelektronik
Danska PR-byrån Related följer upp förra årets lyckade nationella mini-expo med sina teknikproducerande klienter. I år har
man utökat TechBrief till att bli ett Nordiskt event.
TEXT & FOTO: MATS LUNDGREN

U

nder två dagar i början av
oktober besöker ett 40-tal
journalister Crowne Plaza
Copenhagen Towers hotel inte långt från
Kastrups flygplats. I årets upplaga av
TechBrief Nordic deltar BenQ, Hauppauge,
LG Electronics, Netgear, Nvidia, Razer, San-

BenQs nya actionkamera SP2.
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Disk, Synology, Western Digital och Zound
Industries.
Alla leverantörer ges chansen att under
25 minuter presentera sina mest heta
produkter i en dag överfylld av varierat
förträffliga funktioner. De korta berättarpassen disponerades bäst av dem som
valde ut ett fåtal produkter och inte lät sig
stressas av den korta tiden. Bäst fungerade presentationerna då de utformats som
aptitretare till den utställning man byggt
upp på hotellet där producenterna senare
kunde demonstrera sina produkter och ge
utförligare information.
I kölvattnet på nyligen avhållna IFA var
det mesta redan känt. Men BenQ var
framfusigt nog och presenterade tre helt

nya produkter som saknades i Berlin.
För övrigt spårades tydligaste trenden i
produkter för privata trådlösa nätverk som
nu verkligen börjar fart. Det är en misstro
mot molnlagring och lyckade hackerattacker som gett tillverkarna av lagringsmedia
en andra chans, något man framförallt kan
tacka NSA för.

Western Digital

”We see the magic in what you save. And
we have a storage for every application”
är en slogan som summerar vad Western
Digital (WD) står för, menar Jermaine
Campbell, företagets UK-chef. Enligt en
rapport från Gartner kommer varje hushåll
2016 behöva ett lagringsutrymme på
3,3TB för familjens kollektiva data.
– Ingen bryr sig egentligen om hårdvaran, den går enkelt att ersätta, Men det är
innehållet som är värd något, påpekar Jermaine Campbell, och visar upp hela WD:s
färgpalett av hårddisklagring. De ”gröna”
diskarna betyder mycket för företagets
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Lionel Paris från Netgear poserar gärna med nya routern Nighthawk X4.

varumärke men också för de många datalager och serverhallar som etablerat sig i
Norden under de senaste åren (exempelvis Facebook). En enskild disk som snurrar
hela tiden gör kanske mindre, men när det
gäller tusentals diskar som aldrig går ner i
vila så handlar det plötsligt om en hel del
energikostnad som kan sparas.
WD:s senaste diskserie har färgen ”purple”. Disken skapades för att göra felkorrigeringar i realtid, den flyttar data från korrupta sektorer till säkra lagringsutrymmen
på disken. Tillsammans med funktionen
3D aktive balance, som är en mekanisk
lösning för att balansera hårddiskars rotation, blir det mindre vibrationer. Vilket i sin
tur ger bättre prestanda.
– 41 procent av konsumenterna är bekymrade över säkerheten när det kommer
till molnlagring, säger Jermaine Campbell.
Hur adresserar WD detta? My passport
wireless är en ny WD-produkt i storlekarna
500GB, 1TB och 2TB. Den skapar sitt eget
trådlösa nätverk, där åtta användare kan
ansluta sig samtidigt. Överföringshastigheten är så snabb att man kan ansluta
en HD-kamera eftersom den ger fullgod
strömning i intervallet 4-8Mbps. Enheten har en standbytid på 20 timmar, och
strömmar man video räcker batteriet 8
timmar. Det går att strömma fyra olika
videor samtidigt - till Mac/PC - vilket håller
ungarna lyckliga på bilresan.

En SD-slot på sidan gör att man exempelvis kan säkerhetskopiera bilderna man
tagit med digitalkameran, och använder
kameran CF krävs det bara en kortläsare (eller WiFi i kameran) för att backa
bilderna eftersom det även finns en USB
3.0-slot.

Nvidia

– Idag finns det över 300 miljoner PC-spelare, merparten av dem har äldre grafikkort så uppgraderingsbehovet är enormt,
säger Jen Andersson, Nvidia PR Manager
Northern Europe.
Hans utsago ska ses i ljuset av att
Nvidias nysläppta GeForce GTX 980, väckt
stor uppmärksamhet, bland annat för den
nya GPU:n Maxwell som klarar att hantera
4K på en 1080p-monitor.
Gaming överhuvudtaget ges idag allt
mer ett likhetstecken med e-sport, och
spelföretagens många sponsorsåtaganden
inom detta gör e-sporten allt mer etablerad. Andersson leder detta i bevis via
exemplet Dota, där prissumman internationellt idag uppgår till 10 miljoner dollar.
e-sporten driver på utvecklingen av
elektronik där man själv kan spela in sitt
spelande, men också att publiken som
tittar på matcher i olika turnéringar växer
enormt. Och utmanar TV-serierna på
allvar.
Netflix är fortfarande störst på att

generera internettrafik, men Twitch som
strömmar e-sport hade i juli 2014 hela 55
miljoner tittare.
Med Twitch integrerad i enheten knyter
Nvidia stora förhoppningar kring sin nysläppta Shield Tablet. Den klarar GameStream, 4K G-Sync gaming, har inbyggda
högtalare och en skärm på åtta tum.
Spelaren kan strömma spel från sin dator,
det vill säga fortsätta att spela mobilt, men
också välja att spela spel som erbjuds via
Androidplattformen, i praktiken mest via
Google Play. Strömning gäller förstås även
film och musik.
Enheten ser ut som en surfplatta, kan
kompletteras med en trådlös handkontroll, och finns i WiFi 16GB respektive 4G/
LTE 32GB-utförande. Strömsnål. Jämfört
med ett 250W GeForce Titan stationärt så
kräver Tegra K1-processorn i Shield Tablet
ynka 2W.

BenQ Nordic

Genom att lansera tre nya produkter
höjde sig BenQ över de andra denna leverantörsdag.

Netgears mobila router Aircard AC785.
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Thomas Falkenström visar upp nytillskottet Marshall Acton, som lanserades på IFA.

Jermaine Campbell & WD Passport Wireless.

Företaget som är projektorleverantören
framför de flesta andra - de är bland annat
nummer 1 i Sverige med 22,3 procent av
marknaden - lade sin tyngsta produktnyhet inom det trådlösa området. För
hemmen lanseras ett Wireless Full-HD
paket som gör att man kan använda sin
projektor upp till 30 m från sändarenheten
utan att bildkvaliteten på 1080p för både
2D och 3D försämras.
Och med BenQ Qcast dongel kan man
spegla enheter med Android, iOS, Win7/8,
MacOS till projektorn, mycket smart
konfigurerbart via NFC. På affärssidan
lanserar man en Wifi-dongel kopplad
med USB-key för krypterad säkerhet – för
företag kan det ju annars bli katastrof om
affärshemligheter läcker ut via trådlösa
presentationer.
Ljudligaste nyheten kom med eVolo,
världens första elektrostatiska Bluetoothhögtalare. 12 timmars batteritid, speakerphone-funktionalitet samt försedd med
både line-in och line-out (en aptX-sändare
till HiFi-system).
– Ljud är kanske inte det vi förknippas
med i första hand, men det är alltid roligt
att göra nya saker, förklarar en mycket
entusiastisk Stefan Dahlqvist, VD BenQ
Nordic AB, om företagets nya eVolo. Samtidigt lockar han över oss till andra delen
av montern där BenQ SP2 exponeras.
Idag blir det vanligare att man visar
hälsostatistik, GPS-rutter etcetera på sitt
armbandsur. BenQ använder istället sitt
armbandsur som monitor för att visa vad
som händer på actionkameran SP2. Via
klockan startar man också inspelningen av
kameran, som både till utseende, användningsområde och målgrupp siktar mot alla
som inte redan skaffat en GoPro.

har världens första tvättbara kåpor och tål
maskintvätt 30 grader.
Företaget lanserar 6-8 nya produkter
årligen, mest handlar det om hörlurssegmentet Urbanears och Marshall Headphones.
Marshall är förstås mycket mer än bara
hörlurar. Acton lanserades på IFA och leker
med Marshalls klassiska stärkardesign
och skapar habegär hos alla som inte själv
trakterar en elgitarr men som vill ha lite
av stjärnglansen från högljudda rockidoler.
Acton erbjuder 40W och blåtand. På IFA
kom också den mer högljudda syskonprodukten Woburn med 90W och på 8,8kg,
även den med blåtandsstöd.
Steve Angello, Swedish House Mafia,
som också är delägare i Zound Industries,
köpte 40 exemplar av Woburn, seriekopplade dem och har en hel vägg fylld med
dem hemma.
– Mark Knopfler är den enda som sagt
att han inte riktigt är målguppen för
Marshall Monitor-hörlurarna och bara
använder lurar som är tekniskt mer komplicerade (och rejält mycket dyrare). Men
han älskade högtalarna, avslöjar Thomas
Falkenström.
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SP2 tar både rörliga och stillbilder i FullHD, batteriet är på 2260mAh, OLED-skärm
som är skarp även i fullt solljus, inkluderar
ett vattentätt hölje som klarar ner till 60
meters djup. Dessutom kan man ladda
hem appar som gör det enkelt att ladda
upp det kameran fångat via Wifi till nätet
för omedelbar delning.
Vad gäller monitorerna har man
XL2420G skräddarsydd för gaming och
med G-Sync mode. SW-seriens nya
23,8-tummare finns i butik okt/nov,
medan man utlovar att 27-tumsmodellen är på gång. Redan i januari kommer
32-tumsmonitorn BL3201PT med 4K-upplösning, HDMI x2, USB x4, SD-kortläsare
och 2x5Wattshögtalare med mera.

Zound Industries

– Ha kul!
Så sammanfattar Thomas Falkenström,
Brand & marketing Director på Zound
Industries, företagets inställning till vad de
håller på med, och framförallt konsumenternas förväntade produktupplevelse.
Zound Industries är också något av en
framgångssaga. Efter att ha vuxit 12 000
procent förra året vann man också utmärkelsen Årets Gazell. Omsättningen på
nära en halv miljard kronor visar att deras
produkter uppskattas bland användarna.
Det lekfulla återspeglas i produktportföljen där olika modeller av hörlurar bär
fantasifulla namn som Slussen, Bagis,
Kransen, Medis, Zinken, Plattan och
Humlan.
– Det är jätteroligt att höra hur man
utomlands försöker uttala namnen som är
så självklara hos oss, säger Thomas Falkenström med en stor glimt i ögat.
Humlan lanserades för ett år sen, och

Hauppauge

När de amerikanska indianerna tar ordet
Hauppauge i sina munnar betyder det
”river of light”. Och just ordet ljus omsatt
i mer modern bemärkelse i form av videoströmmar, är det som mestadels sysselsätter företaget med samma namn.
Hauppauge har kanske gjort sig mest
kända genom sina många TV-tuners för
datorer. Idag har dessa blivit en naturlig
pusselbit i användarnas konsumtionsbeteende då TV-serierna översköljer oss.
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BlackMagic Design använder Sandisk.

Erik Åhsgren visar upp LG:s nya Wireless HD Audio system.

Användarna älskar gratisinnehåll och laddar ohämmat ner dessa till sina hårddiskar
– fast där någonstans tar intresset slut.
Merparten av det nedladdade vilar sen
orört på hårddiskarna.
– Vi ser en ökning av fria satellit-HDsändningar som kommer ytterligare öka
intresset för nedladdning. Med NAS-integration kan man sen se innehållet oavsett
var man befinner sig i världen, förklarar
Yehia Oweiss, VP Sales & Marketing hos
Hauppauge.
Liksom andra presentatörer denna dag
ser han det stigande intresset för Twitch
som pådrivare av streaming och inte minst
nedladdningar för att kolla vid senare tillfälle. Just gaming får också en gratis uppdatering i de olika Hauppaugeprodukterna
för detta – användarna kan ladda hem
ett tillägg som skapar en Facecamruta på
egna skärmen som också inkluderas när
man spelar in sitt spelande – precis som i
proffssammanhang.
Andra produkter Hauppauge lanserar
är olika typer av delat data. Förutom foto
och musik är kanske just filmdelning extra
smart, eftersom My Galerie automatiskt
konverterar den lagrade filmen till rätt format för mottagaren, oavsett om det är en
Android eller iOS-enhet, något som annars
oftast är lika trist som bökigt att manuellt
få ordning på. SD-kort ingår dock inte.
– I USA lanserades nyligen fjärrstyrbara
lampor till en så låg kostnad som 14 dollar
per lampa. Den här marknaden kommer
bli gigantisk internationellt, säger Yehia
Oweiss ganska nöjd med att lampan kom
som hand i handske med det som Hauppauge själva håller på att rulla ut.
Hauppauge-VD:n Ken Plotkin tröttnade
på att försöka göra sitt hem smart med

de produkter och lösningar som erbjöds
på marknaden. Det han ville ha lirade inte
ihop och snart blev det ett heltidsjobb att
trixa med alla speciallösningar.
Det blev den korta upprinnelsen till att
Hauppauge nu lanserar ett övervakningsoch kontrollpaket under namnet mySmarthome.
Hauppauge mySmarthome-paketen
innehåller huvudkontrollen (ofta kal�lad ”centralen”), övervakningsenheter
och belysningskontroller som gör det
enkelt att installera ett övervaknings- och
belysningssystem. Paketen säljs med en
molnbaserad tjänst som låter användare
skicka information till sina smarttelefoner
via text- eller e-postmeddelanden.
mySmarthome kommer i två versioner:
Control-startpaketet säljs med huvudkontrollen för Z-Wave-enheter samt två
”smarta” kontakter och en 4-i-1-sensor.
De ”smarta” kontakterna kontrollerar
belysning och små motorer. 4-i-1-sensorn
övervakar dörrar och fönsters öppna och
stängda lägen, känner av rörelser, ljusstyrka och temperatur.
Security-startpaketet säljs med huvudkontrollen för Z-Wave-enheter samt en
säkerhetskamera, en rökdetektor, en översvämningsdetektor och en 4-i-1-sensor.
Kameran är trådlös och använder trådlösa
nätverk för att skicka till mySmarthomehuvudkontrollen medan 4-i-1-sensorn
övervakar dörrar och fönsters öppna och
stängda lägen, känner av rörelser, ljusstyrka och temperatur.
Installationen är enkel och graden av
egen anpassning stor utan att användare
behöver ha någon kunskap om programmering. Exempelvis kan en regel skapas
som säger ”om ytterdörren öppnas, skicka

ett e-postmeddelande till...”
Smart Home-marknaden förväntas
generellt växa till nära 11 miljarder dollar
2017. Hauppauge har redan sin båt i sjön.

Netgear

Effektivare datamatning genom QoS och
snabbare processor i nya Nighthawk X4,
samt en mobil hotspot med 4G är Netgears recept för dagen när det handlar om
en bättre användarupplevelse.
Lionel Paris, Director product marketing
Netgear Europe, vill nästan inte släppa
taget om nya Nighthawk X4 under sin extensiva utläggning om vad den purfärska
routern mäktar med.
– Vi ser en 10-procentig ökning årligen
av antalet hushåll som har nio eller fler
enheter med Wifi-koppling. Nära 20 procent i år blir nära 30 procent 2015, säger
han och hänvisar till en undersökning
Netgear själva gjort.
Nighthawk X4 är den nya modellen till
det tidigare släppet i år. AC3250 Smart
Wifi Router (1733Mbps + 600Mbps) kommer med 1.4GHz dual core, 500MHz wifi
dual core, och innehåller dessutom 2 USB
3.0 samt 1 eSATA för snabbare dataöverföring till anslutna lagringsenheter.
Netgears satsning på en snabbare processor handlar om att effektivare hantera
nätverkstrafiken. Nu görs denna dynamisk
med stort fokus på QoS, det vill säga
routern kan trafikdirigera dataströmmarna
efter olika behov. Videoströmning prioriteras. Routern känner dessutom av vilka
enheter som ansluts och anpassar datamatningen till respektive enhets behov.
Den känner också av vilka applikationer
som används och omallokerar bandvidden för att minska latencyn. En smartTV
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Jag insåg snabbt möjligheterna med mySmarthome, inte bara för mig själv utan även för min
gamla mamma. Så jag har installerat ett startpaket hos henne, vilket ger trygghet för oss båda
två, berättar Yehia Oweiss, Hauppauge.

Kontrollenheten (plus en skärmdump) i
Hauppauges mysmarthome-koncept.

ges optimal genomströmning, medan
Tablets och PC tilldelas lägre datahastighet. Samma förhållande gäller för Netflix
gentemot YouTube.
Nighthawk X4 Kommer med en rad appar, Genie setup, erbjuder gästaccess till
nätverket, samt VPN- och DLNA-stöd.
Netgear ger nu sig också på allvar in i
mobilt surfande. I form av Aircard AC785
får användaren en 4G/LTE mobile hotspot
med sex timmars batteritid. Enheten är
dock tänkt att kunna ersätta donglar och
USB-modem genom att man åter på plats
i hemmet/kontoret kan sätta den i en
laddningsdocka. Dockan har två starka antenner som också funkar som en stationär
uppkopplingspunkt. Tillgänglig i mitten av
november.

berättade Erik Åhsgren, Product specialist
home entertainment.
Kollegan Sussi Persson, product specialist Mobile communication LG Electronics,
visade upp det senaste av företagets
wearables – vad nya G Watch R kan.
– För killar är armbandsur den naturligaste av de smycken de kan ha på sig,
men denna kan även mäta hjärtrytm när
man tränar. Vad du kan göra med din
smartphone kommer du snart kunna göra
med din klocka, Google maps navigering,
träningsstöd, RunKeeper, notifieringar,
man kan spela spel på den, få meddelanden etcetera, säger hon.
Sussi Persson testar en själv just nu, och
förklarar att batteriet håller lätt i 1,5 dagar.

Synology

NAS är inte längre något okänt fenomen
bland konsumenterna och tillverkare som
Synology ställs inför stora utmaningar
för att variera konceptet. Man tillverkar
kabinett och mjukvara, hårddiskarna i
enheterna kommer bland annat från Western Digital. Målgrupp är både hushåll och
företag. Synology växte 50 procent 2013.
Synologys ambition är att skapa intresse
genom att erbjuda utvecklade programvaror som ger funktionaliteten i NAS:arna.
De olika användningsområdena ger namn
åt modeller som Videostation, Audiostatio,
Photostation etcetera. Kanske är dock den
intressantaste produkten Notestation som
faktiskt fungerar lika bra hemma som för
den mindre arbetsgruppen på ett företag.
Billy Knowles, Sales manager UK, berättar att via Notestation kan man dela data
och dokument med andra användare där
både kryptering, versionshantering och

behörighetskontroll ingår.
– Man synkar till en gemensam mapp,
både till vår egen Cloudstation, men också
till andra molntjänster såsom Gmail,
Google Drive, Dropbox, MS Onedrive etcetera. Det går dessutom att göra selektiv
synkronisering vid sidan av totalsynk.

Razer

Mest kända för sina möss och tangentbord
i spelsammanhang lanserar Razer nu också
sitt eget armbandsur under varumärket
Razer wearables.
Razer Nabu, som enheten heter, tar avstamp i gaming och kan via Bluetooth även
skicka notifieringar från din smartphone.
Den kan prata med andra Nabus, och exempelvis utbyta visitkort om man så vill.
Den kommer med ett öppet utvecklarkit
för programvara och Razer har inlett ett
samarbete med kinesiska Tencent Games,
för att koppla in spelet Vira som spelas av
70 miljoner spelare i Kina, men har ännu
inte nåt hit. Spelet hänger på hälsotrenden och man kan få bonusar till Vira
genom att sova bra, eller att dagligen ta
ett antal steg, springa etcetera.
– Ett sätt att gamifiera sin vardag, säger
PR specialist André Ruff som visar Razors
line-up denna dag.

LG Electronics

Eftersom LG Electronics visade sina
nyheter på IFA blev dagens presentation
lite av repris. Mest bländade är deras nya
OLED-skärm.
– OLED kostade typ 90 000 kr för inte
så länge sedan, men är nu nere i 20 000.
Dessutom är komponenterna i OLED
billigare att använda än LCD, så TV-apparaterna kommer att bli billigare framöver,

SanDisk

Största nyheterna hos Sandisk var också
lanserade till IFA. Nya Ultra II SSD och
Sandisk CFast 2.0 är nyheter som speciellt proffssegmentet av användare finner
intressantast. Framförallt Pro Video drar
nytta av det senaste CFast 2-kortet som
är på hela 128GB. Något som också gäller
SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I minneskort på extrema 512GB och nya microSD
UHS-I minneskort 64GB – båda klarar
4K-filmning.
– Våra kort används av Atomos och
Black Magic Design, som är pionjärer inom
4K-filmning, berättar Darragh O’Toole, Product marketing manager EMEA, SanDisk.
Han visar sedan flera olika intressanta
lösningar som bygger på lagringsmedia
från Sandisk. Atomos Ninja 2 döljer en
Sandisk SSD bakom ett snyggt gränssnitt
på en pekskärm för filmning.
Se mer på atomos.com och blackmagicdesign.com. n
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PR OD UK T N YH ETER
BEMÄSTRA BANAN MED GOLFER

MOBILT NÄTVERK

Kingston har lanserat MobileLite Wireless G2, som en produkt som
låter smartphones och de som använder surfplattor utöka sitt lagringsutrymme och dela sitt innehåll med flera användare.
Den ultraportabla MobileLite Wireless G2 har dessutom ett 4640
mAh 3.8v batteri för laddning av mobiltelefonen och en Ethernet-port
för att skapa ett trådlöst närverk. USB-porten har 3G dongle support.
Kingston menar att MobileLite Wireless G2 är den bästa lösningen
för mer lagring för mobila enheter, eftersom man istället för att radera innehållet (för att få mer plats i sin smartphone eller surfplatta)
trådlöst kan föra över bilder, filmer och musik till en USB-enhet eller
ett minneskort. Man kan streama bilder, video, musik eller dokument
samt skicka sina bilder eller video till valda sociala media utan att gå
omvägen via en PC.
När MobileLite Wireless G2 är fulladdad har den möjlighet att
ladda de flesta smartphones två gånger.
– MobileLite Wireless G2 är en perfekt enhet för att trådlöst dela
bilder, filmer, musik och filer med vänner och familj. Vi har förbättrat
batteritiden med upp till 13 timmar så att den passar utmärkt till
att ladda smartphones och surfplattor, eller underhålla barnen på
långa resor, säger Mikael Johansson, business development manager,
Kingston. n
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TomTom har lanserat Golfer, som en GPS-klocka som är framtagen
för att göra det lättare för golfare att förbättra sitt spel – med unik
bangrafik som visar tydligt exakta avstånd till hinder och lay up samt
bästa väg för inspel till green.
Grafiken på TomTom Golfers extra stora skärm illustrerar tydligt
baninformation från över 34000 golfbanor i hela världen. Banuppdateringar levereras trådlöst via en unik smartphone-app så att golfare
kan känna sig trygga med att de har tillgång till den senaste baninformationen, anger företaget.
– Genom att känna till vilka utmaningar som ligger framför dem får
golfare hjälp att förbättra sina resultat. TomTom Golfer ger snabb tillgång till viktig baninformation som hjälper golfare att fatta smartare
beslut och förbättra sitt spel, säger Stefan Högberg, Country Sales
Manager för TomTom Sverige.
TomTom Golfer har tunn design och väger lätt på handleden. Den
använder GPS-teknik för att automatiskt hitta golfbanor i närheten
och nästa golfhål. Golfspelaren kan också hålla reda på slag, avstånd
och tid för en runda.
TomTom Golfer innehåller ytterligare funktioner som till exempel:
Greenview – Se unik grafik över green och hinder innan du
•
slår ut.
•
Hinder – se avståndet till olika hinder på fairway.
•
Avstånd till green – se det exakta avståndet till framkant, mitten och bakkant av green.
•
Round Tracking – hålla reda på slag, avstånd och tid för en
runda.
•
Lay up – se avståndet till lay up-punkter.
•
Väder- och vattentålig – spela i alla typer av väder. n

RUNDSTRÅLANDE HÖGTALARE

Pioneer har lanserat en serie rundstrålande, batteridrivna Bluetoothhögtalare med finish i gummi eller läder. Pioneer Freeme lanseras
som bärbara musikspelare som skapar ett 360° ljudfält med utmärkt
ljudkvalitet, och en LED-lampa visar alltid högtalarens status, och
man styr högtalaren med fem lättanvända reglage.
Under skalet finns två stycken 40mm fullregisterhögtalare och ett
inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri, och 2,5 timmes laddning
ger cirka sju timmars musikunderhållning. Den spelar musik trådlöst
via Bluetooth (A2DP) och parkopplingen skall vara problemfri i och
med NFC. Man ansluter sin smartphone eller surfplatta genom att
hålla den mot kontaktpunkten på Freeme för att skapa en Bluetoothanslutning.
Man kan både ringa handsfree-samtal och streama musik trådlöst
via Bluetooth, och man kan optimera och anpassa sin musikupplevelse med gratisappen Wireless Streaming för iOS och Android.
Freeme är 151 x 45,5 x 82,5 mm stor och väger 355 g. I läder heter
Freeme XW-LF3 och finns i svart eller brunt, och i gummi heter den
XW-LF1 och finns i svart, vitt samt “aquablå”. n

Distributed by Aurora
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PR OD UK T N YH ETER
PORTABLA HÅRDDISKAR

MODERN MÄTARE

Senaste flaggskeppet från Promax, HD Ranger2, anges ha det mesta
en servicetekniker inom Terrest, Kabel och satellit mätning kan önska.
Användaren kan styra den tryckkänsliga och högupplösta 7-tumsskärmen med handskarna på, alternativt via joysticken och knapparna
på fronten, och det inbyggda LTE-filtret underlättar vid felsökning.
IPTV-mätningar (RJ45), DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2, DVB-S2 multistream 90ms sveptid (5MHz-1GHz), TS-ASI in- och utgång, HDMIutgång, Common Interface och Dynamisk Eko-analys levereras som
standardfunktioner. Dessutom finns optioner för Fiberoptik, 3GHz
band, GSM-logging och DAB+. Loggning av mätresultat och mjukvaruupdatering är enkelt och görs själv med hjälp av den kostnadsfria
mjukvaran NetUpdate 4, anger Polystar Electronics, som är svensk
agent för Promax sedan 1993.
– Möjligheten att mäta IPTV i den här typen av instrument i
kombination med de andra mätmöjligheterna gör HD Ranger2 till ett
mycket kompetent och prisvärt instrument. Detta är något som efterfrågats en tid nu och som vi tror markanaden kommer att uppskatta,
säger Mats Landbü, Technical Solution Manager, Polystar Electronics
AB. n

Buffalo Technology har utökat sitt erbjudande inom bärbara hårddiskar med MiniStation DDR och MiniStation “Safe”.
Med skrivhastigheter på upp till 400MB per sekund och läshastigheter på upp till 300MB per sekund är MiniStation DDR världens
snabbaste lagringsenhet och perfekt för användare som vill ha snabb
tillförlitlighet, anger företaget, och berättar att MiniStation “Safe” har
ett stötsäkert chassi som skyddar data mot både stötar och droppar.
MiniStation DDR (HD-PGDU3) anges komma upp i hastigheter likt
SSD utan att kompromissa med kapacitet eller prestanda. I jämförelse
med SSD är den även ett kostnadseffektivt alternativ. Med MiniStation DDR kan man föra över 1000 bilder på endast 3,5 sekunder vilket
gör den 2,3 gånger snabbare än en vanlig USB 3.0-hårddisk, enligt
Buffalo. Den är kompatibel med både Windows och Mac och finns
tillgänglig med 500GB eller 1TB. Den har en överföringshastighet på
5Gb/s via en USB 3.0-port.
Utöver en tunn och lätt utsida har MiniStation “Safe” (HD-PNFU3)
även en säkerhetsfunktion kallad “Lock-and-Go” så att man kan
lösenordskydda sin data. Användare som vill ha extra säkerhet kan
också välja mellan 128 eller 256 bitars kryptering i US Military standard. Hårddisken finns i färgerna rött och svart och är tillgänglig med
500GB, 1TB eller 2TB. Den är kompatibel med Windows och Mac och
har hastigheter på 5Gb/s med USB 3.0.
– MiniStation “Safe” ger en trygghet för användare som vill se till
att deras uppgifter är skyddade även när de befinner sig på språng.
256-bitars kryptering ger ett ultimat skydd för filer och bilder. I
dagens tempo är konsumenter ständigt på jakt efter lösningar som
sparar dem tid, MiniStation DDR är ett perfekt svar på detta. Vår DriveStation DDR har vunnit flera tester just tack vare hastigheten och
nu finns den här produkten som är en systermodell, säger Frederic
Frati på Buffalo Technology. n

TRÅDLÖSA & AKTIVA

Plantronics har introducerat de trådlösa Bluetooth-hörlurarna BackBeat Pro med aktiv brusreducering och ett batteri som klarar upp till
ett dygns musiklyssning.
– Folk vill njuta av sin musik när som helst, var som helst, utan att
behöva kompromissa. Därför har vi skapat BackBeat Pro. Hörlurarna
har Bluetooth, aktiv brusreducering och löjligt lång batteritid som gör
frustrationen över att ständigt behöva ladda hörlurarna till ett minne
blott, säger Stuart Bradshaw, chef för Plantronics konsumentmarknadsföring & affärsutveckling i Europa och Afrika.
Med en unik lösning med dubbla mikrofoner tar hörlurarna in och
eliminerar bakgrundsljud, och resultatet är ett klart och levande ljud,
anger företaget. Med en knapptryckning gör OpenMic-funktionen
att musiken tar plats i bakgrunden samtidigt som omgivningsljuden
förstärks.
Den medföljande 3,5mm-sladden gör det lätt fortsätta njuta av
musiken även om batteriet skulle ta slut. n
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PR OD UK T N YH ETER
ANSLUTEN FAMILJ

GJORD FÖR TUFFA TAG

Cat Phones har lanserat Cat S50, som en stryktålig och högklassig
4G-smartphone utvecklad särskilt för att användas utomhus och i
krävande miljöer – den perfekta följeslagaren vid extremsporter och
arbete utomhus.
S50 är vattentät och dess 4,7-tumsskärm kan användas med våta
fingrar. Den är reptålig, dammtät och klarar mer än bara lite stötar
och skrapningar. Den har en fyrkärnig processor (1,2 GHz) som kör
senaste versionen av Android (KitKat) med tillgång till Google Play.
– För att hitta en mobiltelefon som lämpar sig för utomhusbruk har
man länge varit tvungen att kompromissa med antingen telefonens
funktioner eller dess tålighet. Så är inte fallet med S50, som erbjuder
alla funktionaliteterna hos en högklassig smartphone och samtidigt
den nivå av skydd och tålighet som man förväntar sig av Cat-varumärket, säger Oliver Schulte, vd på Cat Phones.
S50 är den första Cat-telefon att säljas med Cat Phones App Store
förinstallerad, en katalog med över 1 000 handplockade appar. Den
organiserade samlingen - som rymmer allt från välkända och populära appar som Skype och Endomondo till mer nischade, men lika
användbara, appar som CHECD - gör att användare av Cat-telefoner
inte behöver leta igenom de 1,2 miljoner apparna på Google Play för
att hitta det som de söker, anger företaget.
Cat Phones berättar att S50 är uppföljaren till den bästsäljande
tåliga telefonen Cat B15Q, och är utrustad med snabbare processor,
större bildskärm, förbättrad standbytid, bättre bildhantering och
anslutbarhet, till exempel en 8MP-kamera och 4G-kompatibilitet.
Telefonen säljs i många olika färger, allesammans inneslutna i stötdämpande gummi. n

Suunto har lanserat Connected Family, som ett komplett paket för
den som vill få ut mesta möjliga av sina sportupplevelser och äventyr.
Suuntos första Bluetooth Smart-kompatibla produktfamilj består av
en ny Suunto Movescount App, GPS-klockorna Ambit3 Peak och Ambit3 Sport samt Suunto Smart Sensor för kontroll av hjärtfrekvens.
Man kan spåra sina sporter, äventyr och vardagliga aktiviteter med
klockorna, och med den kostnadsfria Suunto Movescount appen
(för iPhone nu och för Android senare) i sin smartmobil kan man nu
även ladda upp träningspass, ändra inställningar, ta emot aviseringar
samt trådlöst berika, återuppleva och dela sina sportupplevelser och
äventyr medan man är på språng, anger företaget.
När man cyklar kan man fästa sin telefon på cykeln och på så sätt
göra den till en andra display för sin klocka.
Den nya Suunto Ambit3 Sport anges ha alla funktioner som behövs
för löpning, simning, cykling och multisport. GPS:en ger information
om hastighet, ruttnavigering och spårning samtidigt som hjärtfrekvensmätaren gör det möjligt att träna inom önskad zon. Förutom de
vanliga funktionerna från föregångaren Ambit2 finns bland annat
sportspecifika funktioner som återhämtningstid och aktivitetskontroll samt simning, som registrerar hjärtfrekvensen när man simmar
(i kombination med pulsmätarbältet med nya Suunto Smart Sensor
lagras hjärtfrekvensdata när man simmar, och när man är klar överför
den informationen till Ambit3 Sport).
Det nya flaggskeppet i Suunto Ambit‐familjen är Ambit3 Peak.
Batteriet i Ambit3 Peak varar dubbelt så länge (upp till 50 timmar i
GPS-läge) som det i Ambit3 Sport, och genom sin tåliga design med
glasfiberförstärkt hölje och infattning av rostfritt stål kan den ta smällar under vilka förhållanden och äventyr som helst, anger företaget. n

ENKEL OMI-MÄTNING

Hur bra är kvaliteten på en optisk signal? De flesta involverade
i hybridnätverk såsom HFC eller RFoG har denna fråga i åtanke.
Signalkvalitet såsom CNR och MER kan bara mätas i HF-fältet. Det
innebär före sändning/omvandling av HF-signalen till en optisk signal
eller efter sändning/omvandling av en optisk signal till en HF-signal.
– Nackdelen är att ingen mätning kan göras av signalkvaliten, berättar Mats Landbü, Technical Solution Manager på Polystar Electronics
AB, och berättar att mer exakta förutsägelser om kvaliteten på den
optiska signalen kan erhållas genom att mäta optisk modulationsindex (OMI).
Fram till idag har mätning av OMI varit kostsamt och det har
behövts dyra mätinstrument. Delta Electronics har förstått detta
problem och presenterar enkla, precisa men även kostnadseffektiva
mätningar av OMI – med instrumentet OptoPad.
Mer information hos den svenska agenten Polystar Electronics på
www.polystar.se. n
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P ROD U KTNYHE TER
IPHONE VÄXER

Apple har lanserat iPhone 6 och iPhone 6 Plus, och båda nyheterna är
större än tidigare mobiler från Apple – iPhone 6 har en skärmstorlek
på 4,7 tum medan iPhone 6 Plus har 5,5-tumsskärm.
Den nionde september presenterade Apple iPhone 6 och iPhone 6
Plus. De två nya mobilerna har skärmar på 4,7 respektive 5,5 tum (iPhone 5s har 4-tumsskärm). Apple anger att de nya iPhone-enheterna
har ett precisionsutformat unibody-hölje i anodiserat aluminium som
sömlöst följer skärmens formade glas, vilket ger en helt jämn och
sömlös yta, samt att iPhone 6 och iPhone 6 Plus har utformats för att
vara tunnare än någonsin med en större display i en design som ändå
är bekväm att hålla i och enkel att använda.
Under skalet på de nya mobilerna finns A8-chip samt M8-rörelsecoprocessor (iPhone 5s har A7-chip och M7-rörelseprocessor)
och kameran är precis som tidigare på 8 megapixel, men nu har
den något Apple kallar Focus Pixels vilket skall innebära snabbare
autofokus(iPhone 6 Plus har även optisk bildstabilisering). Den nya
duon kan spela in Full HD-video (1080p) med upp till 60 bilder per
sekund (iPhone 5s klarar upp till 30 bilder per sekund) och nytt är
kontinuerlig autofokus vid filmning.
Apple iPhone 6 och 6 Plus har försetts med barometer och NFC och
klarar också senaste WiFi-standarden 802.11ac.
– iPhone 6 och iPhone 6 Plus är de största förbättringarna av iPhone någonsin. iPhone är den smartphone kunderna tycker bäst om
i världen. Vi har branschens nöjdaste kunder och vi gör den nu bättre
på alla sätt. Bara Apple kan kombinera världens bästa hårdvara, mjukvara och tjänster på en oöverträffad nivå och vi tror att kunderna
kommer att älska det, säger Tim Cook, Apples VD.

iPhone 6 Plus: 5,5-tumsskärm med 1920×1080 pixlar, mått
158,1×77,8×7,1mm, vikt 172g.
•
iPhone 6: 4,7-tumsskärm med 1334×750 pixlar, mått
138,1x67x6,9mm, vikt 129g.
•
iPhone 5s: 4-tumsskärm med 1136×640 pixlar, mått
123,8×58,6×7,6mm, vikt 112g.
Med iPhone 6 och iPhone 6 Plus introduceras Apple Pay (till en
början endast tillgängligt i USA) som ett enkelt sätt att på ett säkert
sätt betala för fysiska varor och tjänster i butiker eller appar med bara
ett fingertryck. Användarna skall kunna betala säkert och bekvämt i
butiker genom att helt enkelt hålla telefonen nära den kontaktlösa läsaren samtidigt som de håller ett finger på Touch ID. iPhone behöver
inte låsas upp och ingen app behöver öppnas. Med Apple Pay skall
man också kunna göra köp i appar med ett tryck utan att man behöver ange betalkorts- eller leveransuppgifter. Alla betalningsuppgifter
hålls privata, krypteras och lagras på ett säkert sätt i Secure Element,
ett chip inuti nya iPhone-enheter, anger företaget. n
•

Jabra Move™ Wireless Headphones
Med trådlösa Jabra Move Wireless upplever du rörelsefriheten samtidigt som du
njuter av djupet och klarheten i din favoritmusik. Läs mer på www.jabra.se/move
TM

PR OD UK T N YH ETER
BOSE UTÖKAR SOUNDTOUCH

DICOTAS VÄSKOR TILL NORDEN

Under sloganen “Protect Your World”, och med mer än 20 års erfarenhet inom design och tillverkning av innovativa väskor för laptops
och tillbehör, är tyska Dicota redo att ta sig an den nordiska regionen
med kvalitetsväskor för laptops och tablets i exklusiv design.
– Dicota var ett av de första varumärkena som valde att fokusera
på datorväskor, säger Kenneth Ditlev Pedersen, Global Sales Director,
Dicota.
Sortimentet innehåller axelväskor, ryggsäckar, vagnar, fodral och
portföljer. Samtliga med intelligenta designer, funktionella detaljer
och tillverkade i hög kvalitet, vilket garanterar det ultimata skyddet
för dina enheter, anger företaget.
– Vår slogan ”Protect Your World” pekar på det faktum att dagens
laptops och tablets innehåller mycket personlig och känslig data så
som bilder, dokument, personlig information med mera. Dessa är
saker värda att skydda när du är på språng, förklarar Kenneth Ditlev
Pedersen.
Som ett exempel på detta har Dicota precis lanserat sin senaste
funktion, en GSM-tracker inbyggd i datorväskan, och med hjälp av en
app kan man alltid säkerställa platsen för sina enheter.
Den nordiska lanseringen kommer att sammanfalla med Dicotas
omformning och nylansering av 40 av sina bäst säljande produkter.
Sortimentet kommer nu innehålla tre fokuserade produktlinjer; PRO,
ECO och BASE.
PRO är inriktad mot det mest professionella segmentet och består
av funktionella portabla lösningar för affärsmän. ECO är för de som
uppskattar miljövänliga material och valuta för pengarna, medan
BASE representerar tidlös design och bra, solid kvalitet.
Dicotas ingång till den nordiska marknaderna tar plats i strategiskt
sammarbete med Aurora Group, den största distributören av mobiltillbehör i norden.
– Dicotas omfattande soritment och konsistenta kvalitet passar
väldigt bra med våran portfolio bestående av kända varumärken med
stort fokus på deras kärnområden. Vi anser att denna marknad är väldigt intressant och tror att vi tillsammans, Dicota och Aurora Group,
kan erbjuda det återförsäljarna behöver och önskar, säger Bent B.
Madsen, COO Aurora Group. n
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Bose har lanserat ett dussin kompakta hemmabio- och stereosystem
som utökar SoundTouch WiFi-sortimentet – och de har Deezer och
Spotify Connect kompatibiltet. Systemet sköts med en förbättrad
app som har flera nya funktioner – bland annat kan man nu göra
sökningar i lagrad musik och den trådlösa installationen från telefon
eller surfplatta har förenklats ytterligare.
SoundTouch WiFi-systemen är fortsatt lika lätta att använda, berättar Bose. Sex olika förval ger omedelbar tillgång till favoritmusiken,
men man kan också styra alla funktioner med en valfri enhet. Man
har åtkomst till 20 000 webbradiokanaler från hela världen, musiktjänster och spellistor från sitt personliga bibliotek
– SoundTouch WiFi-systemen är gjorda för alla. WiFi-musiksystemen ska inte kännas komplicerade eller avskräckande. De ska vara
så intuitiva och enkla att använda att man inte ska kunna tänka sig
att lyssna på musik på något annat sätt. Detta har alltid varit tanken
bakom Bose SoundTouch-systemen, och nu har de precis blivit ännu
bättre, säger Santiago Carvajal, kategorichef för Bose Home Music
Systems.
Bose har utökat sitt sortiment med 12 nya SoundTouch WiFi-musiksystem och anger att man därmed har det mest omfattande utbudet
av WiFi-musiksystem som finns för inomhus- och utomhusbruk. Alla
SoundTouch-systemen fungerar ihop och kommunicerar trådlöst
genom väggar och golv.
SoundTouch 30 serie II-systemet är Boses bästa kompakta system,
SoundTouch 20 serie II-systemet skall ge ett brett ljud som fyller hela
rummet, och SoundTouch Portable serie II-systemet har ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som gör att systemet kan användas både
hemma och i närheten av hemmet. Alla finns i vitt och svart.
De nya Lifestyle serie III-underhållningssystemen och det nya
sortimentet med CineMate-hemmabioprodukter, däribland tre olika
soundbarhögtalare, är nu kompatibla med SoundTouch.
Det nya musiksystemet SoundTouch stereo JC serie II WiFi lanseras
som ett förstklassigt fristående stereosystem, som skall ge ett djupt,
fylligt ljud och klar sång från två slimmade Jewel Cubeserie II-högtalare med ny design och en Acoustimass-modul.
För ökad flexibilitet är SoundTouch-musiksystemen också AirPlayaktiverade så att de kan streama innehåll från iPad, iPhone och iPod
touch. n

P ROD U KTNYHE TER
KRAFTFULLARE GOPRO-MODELLER

GoPro har lanserat Hero4, som den mest kraftfulla GoPro produktlinjen någonsin. Nya Hero4 Black anges ha dubbelt så hög prestanda
jämfört med föregångaren GoPro 3+ Black Edition, och den nya
actionkameran klarar av att spela in Ultra HD (4K) med 30 bilder per
sekund (föregångaren klarade 4K med 15 bilder per sekund).
Hero4, som börjar säljas 5 oktober, lanseras som den mest kraftfulla produktlinje av inspelningsenheter företaget någonsin gjort.
Hero4 finns i två versioner, Hero4 Black (som kan spela in i formaten
4K30, 2.7K50 och 1080p120) och Hero4 Silver (som kan spela in i
formaten 4K15, 2.7K30 och 1080p60, och som dessutom är GoPros
första kamera med pekskärm).
Hero4 Black har också ett helt nyutvecklat ljudsystem som fångar
hifi-ljud med 2x det dynamiska omfånget jämfört med tidigare
modeller, anger företaget, och berättar att ytterligare förbättringar
inkluderar förbättrad bildkvalitet, lågljusprestanda, markering (taggning) av höjdpunkter samt ett förbättrat användargränssnitt som gör
navigation och tillgång till viktiga funktioner och kontroller mycket
smidigare.
– Under de senaste tolv åren har vår passion varit att göra det
enkelt för människor att själva fånga sig och sina favoritaktiviteter i
professionell kvalitet som får en att tappa hakan. Den passionen fick
oss att inleda vår mest ambitiösa design- och konstruktionssatsning
någonsin, och resultatet är inget annat än den ultimata GoProkameran – Hero4 Black. Vi kan knappt bärga oss för att se vad världen
fångar med den, säger GoPros Grundare och VD, Nicholas Woodman.
– Ett vanligt huvudbry är att besluta sig för om man ska välja att
fånga video eller foton av en upplevelse. Varje bildruta i videor av

upplösningen 4K30fps motsvarar ett 8,3MP-foto. Resultatet är att användare samtidigt kan fånga häpnadsväckande 4K30-video och foton
i imponerande 8,3 megapixel med 30 bilder per sekund vid användning av Hero4 Black. Det är en av de många spännande funktionerna i
denna imponerande nya enhet, säger Nicholas Woodman.
Utöver Hero4 Black och Hero4 Silver har företaget också lanserat
Hero, som den perfekta instegsmodellen, designad med enkelhet i
åtanke och inbyggd i ett robust, vattentätt hölje. Hero klarar video i
1080p30 och 720p60.
Den 5:e oktober innebär också premiären för ett antal fästen och
tillbehör:
* Smart Remote innebär att man kan fjärrstyra sin GoPro från upp
till 183m med denna bärbara och vattentäta fjärrkontroll.
* The Handler är ett kompakt, flytande kamerahandtag.
* Ett nytt och förbättrat Battery BacPac ger nästan dubbel batterikapacitet utöver kamerans inbyggda batteri.
GoPro presenterar även flera uppdateringar av redigeringsprogrammet GoPro Studio samt GoPro App för telefoner och surfplattor.
Mer information på www.iceman.se. n

PREMIÄR FÖR NYA
DORO LIBERTO® 820
Vår nya, förstående smartphone är laddad med allt vad
mobila seniorer behöver. Stora, tydliga ikoner. Extra hög
volym via HD-voice och HAC. Supersmidig kamera.
Intuitiva SMS-/mailfunktioner. Och som en bonus mängder
av utvalda appar utöver de du hittar i Google Play™.
Lär känna nya Doro Liberto® 820 och varför inte valfri
kändis i vår podcast Vem vill vara junior? på doro.se
Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

PR OD UK T N YH ETER
HITTA RÄTT MED DORO PHONEEASY 632

MEKANISKT MED FEEDBACK

Rapoo har lanserat Rapoo KX, som världens första mekaniska och
trådlösa tangentbord med justerbar bakgrundsbelysning, och energisparande 5GHz teknologi. De mekaniska brytarna skall ge maximal
skrivkomfort med en livslängd på upp till 60 miljoner nedtryckningar
(tangenterna trycks ner 2 mm och behöver en kraft på 50 g vid
användning). Det anges också vara en njutning att skriva och titta på
tack vare dess robusta och stilfulla hölje i rostfritt stål. Skulle det inbyggda Li-ion batteriet någon gång laddas ur kan tangentbordet, tack
vare dess Dual-Mode, användas via medföljande USB-kabel samtidigt
som det laddas.
Tangenterna är bakgrundsbelysta och ljusstyrkan kan justeras i tre
olika steg, och knappvibration skall ge snabbare och enklare användning av multimedia tangenterna.
Tangentbordet finns från början i svart och vitt, men kommer även
i gult, rött och blått. n

Många seniorer efterfrågar en mobiltelefon med GPS-funktion, utan
att vilja ha en smartphone, anger Doro, och lanserar PhoneEasy 632
– en vikbar mobiltelefon utrustad med GPS som hjälper användaren
att hitta rätt på shoppingturen eller utflykten. Med en rad enkla och
smarta funktioner som e-post, kompass och kamera menar företaget
att Doro PhoneEasy 632 är ett bra val för den som inte efterfrågar alla
funktioner som en smartphone erbjuder, eller föredrar vanliga knappar istället för pekskärm.
– Funktionerna i Doro PhoneEasy 632 är baserade på insikter om
användaren. Exempelvis vet vi att ett navigeringsverktyg efterfrågas,
men att alla inte är redo för en smartphone. Vi har därför tagit fram
en användarvänlig mobiltelefon med GPS-funktion, vilket blir en extra
trygghet under svampturen eller vid besök i en ny stad, säger Camilla
Nilsson, marknadschef på Doro.
GPS-funktionen är framtagen för att ge enklast möjliga vägledning.
När användaren skriver in en adress pekar en pil ut i vilken riktning
målet är och meddelar när man är framme.
Doro PhoneEasy 632 har en ergonomisk design och en dold display
som visar klockan och lyser upp vid händelser som till exempel nytt
meddelande eller samtal. Ytterligare funktioner är kamera med blixt,
en enkel e-postklient och en praktisk vädertjänst.
Precis som många andra mobiltelefoner från Doro är Doro PhoneEasy 632 kopplad till molntjänsten My Doro Manager, med hjälp av
den kan en utvald vän eller släktning justera och uppdatera funktioner i mobiltelefonen från sin dator. På så vis kan användaren få hjälp
att, till exempel, lägga till telefonnummer, hantera kalendern, dela
bilder, eller spara en säkerhetskopia.
Den nya medlemmen av Doro-familjen finns i fyra färger: Pearl
Black, Pale Rose, Midnight Blue och Mocca/Champagne. n

MOBIL FJÄRRUTLÖSARE

Selfies är mycket vanliga på sociala medier just nu, och det brukar
vara rätt uppenbart att kameran hålls av en utsträckt arm eller att
bilden är tagen framför badrumsspegeln. Och avståndet mellan personen och kameran är begränsat till hur lång armen är.
Det har blivit hög tid att klättra upp ett pinnhål till på den tekniska
stegen och använda en trådlös fjärrutlösare som låter dig posera
på ett naturligt sätt framför kameran - det vill säga din mobiltelefon
- som exempelvis kan placeras på ett bord eller ett staket, menar
Sandberg, som lanserat Sandberg Bluetooth Selfie Remote, som är en
sådan fjärrkontrollenhet.
Sandberg har skapat en produkt som fungerar både till Androidoch iPhone-mobiltelefoner och surfplattor. Den är enkel att bära
med sig i nyckelringen och kan smidigt döljas i handen när man vill
fotografera sig själv. n
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P ERSO NNYTT
WITT - SOPHIA HANSEN

Witt A/S har anställt Sophia Hansen som produktchef för Brandt och De Dietrich i Norden.
Witt meddelar att det arbetas för fullt med att relansera de populära varumärkena Brandt och De Dietrich i Norden, och därför har Sophia - som senast kommer från Smeg Danmark - anställts.
– Med den korrekta kanalstrategin och rätt setup är vi övertygade om att det finns plats för de båda
spännande och unika varumärkena Brandt och De Dietrich, och vi menar att vi funnit helt rätt medarbetare att stå i spetsen för säljet, säger Witts försäljningschef Morten Hammelsvang.
Sophia har med sina 12 år inom vitvarubranschen skaffat sig stor erfarenhet, och hon har arbetat på
bland annat Elbodan/Expert och Smeg. Tillsammans med Sophia står hela Witts team av Key Account
Managers och Area Managers samt marknads- och försäljningsavdelningen redo att kickstarta Brandt och
De Dietrich, anger företaget.
– Därför menar vi att vi står starkt rustade till att lova en spännande reintroduktion av Brandt och De
Dietrich i Norden, säger Morten Hammelsvang. n

RCO SECURITY - HENRIK PAULSSON

RCO Security gör nu en stor satsning på marknadsföring och har därför anställt Henrik Paulsson i rollen
som marknadsspecialist. Hans uppdrag blir att ta tag i taktpinnen och kommunicera ut RCO:s budskap
bredare och i fler kanaler än tidigare.
Henrik Paulsson, 29, är journalist i grunden och har jobbat flera år på både tidningsredaktioner och
översättningsbyrå. Närmast kommer han från reklambyrån Ratata Communication – ett systerbolag till
säkerhetsförlaget AR Media som bland annat utger Detektor, SecurityUser och SecurityWorldHotel.com
samt står bakom Sectech-mässorna.
– Vi behöver höja vår marknadskommunikation och synlighet ett antal nivåer och med Henrik Paulsson
på plats får vi möjlighet till just detta. Vi är glada att Henrik valt att komma till RCO och att vi nu får chansen att nå ut till marknaden i ännu högre grad än tidigare, säger RCO:s vd Lars Mattsson.
Förutom redaktörskap för AR Medias publikationer och webbplatser har Henrik Paulsson via sin roll
på Ratata jobbat med PR och kommunikation åt flera kunder i säkerhetsbranschen, både stora och små.
Dessutom har han bland annat varit projektledare för både event- och transportsäkerhetskonferenser
samt Trygghetskamerans dag.
– Jag tar med mig många goda branscherfarenheter från min tidigare anställning och tillsammans med
min bakgrund som journalist känns det som att jag har alla verktyg för att ta tag i RCO:s marknadsarbete
på allvar. Den första tiden på bolaget har dessutom varit väldigt bra. Den goda stämningen genomsyrar
verkligen hela företaget och det känns riktigt kul och inspirerande, säger Henrik Paulsson. n

SOPHOS - FREDRIK JUBRAN

Över hundra miljoner företagsanvändare i 150 länder förlitar sig på Sophos för att skydda sig mot dataintrång och förlust av data. Som ett led i en intensifierad satsning på Norden och Baltikum har Fredrik
Jubran utsetts till regionchef för området.
Fredrik Jubran, 33, har sedan januari 2013 arbetat som säljansvarig för Sverige och Finland för Sophos.
Dessförinnan var han Key Account Manager hos IT-säkerhetsdistributören Infinigate Sverige AB. Han har
även arbetat för IT-säkerhetsdistributörerna Nocom Security Sverige AB och Heath Comm AB.
– Det är ett spännande uppdrag att få leda och utveckla den Nordiska och Baltiska marknaden tillsammans med våra duktiga partners och distributörer. För att lyfta ut ett område som jag tror extra mycket på
har Sophos en övertygande idé om tjänsteförsäljning, där våra partners ges möjligheter att sälja säkerhet
som en månadstjänst oavsett om lösningen baseras på hårdvara, mjukvara, virtuellt eller i molnet, säger
Fredrik Jubran. n

SOPHOS - REVO BIGLARIAN

Revo Biglarian har tillträtt som Technical Account Manager med ansvar för försäljningen i Sverige och
Finland där fokus ligger på partners och större slutkunder.
Revo Biglarian, 33, har sedan augusti 2011 arbetat som affärsutvecklare hos Infinigate. Dessförinnan var
han försäljningsingenjör med ansvar för en grupp med femton nätverkstekniker hos Clavister.
– Det som lockade mig till Sophos var främst att få jobba med ett stor internationellt säkerhetsföretag
med långsiktiga visioner. Företaget växer och produkterna ligger helt rätt i tiden. Dessutom är produktportföljen bred och anpassad till SMB-marknaden vilket gör det extra spännande. Utmaningen ligger
främst i att synas och stärka varumärket då Sophos endast jobbar med B2B via kanalen. Många känner
exempelvis inte till att Sophos erbjuder kostnadsfria skydd för hemanvändare, säger Revo Biglarian. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Betala för prisskillnad
Om fel på en vara under garantitid inte kan
repareras eller omlevereras kan följden bli att
säljaren får erlägga prisskillnaden till motsvarande inköp hos annat företag.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK
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K

unden köpte en ny vinkelslip för 299 kr. Efter cirka
åtta månader upptäckte han att spärren för att
lossgöra slipskivan inte fungerade. Det är inte
möjligt att byta slipskiva. Han klagade hos säljaren och begärde
reparation eller omleverans. Säljaren kan inte reparera produkten
och vill inte företa omleverans, utan erbjuder hävning. Den nya
versionen av samma produkt kostar 1 600 kr och säljaren tycker
att detta är oskäligt dyrt jämfört med vad han har betalat för sin
vinkelslip. Han anser att funktionen är likvärdig. Han kan inte hitta
en likvärdig produkt för 299 kr, men en konkurrent säljer en likvärdig produkt för 700 kr, varför han kan tänka sig det som ersätt-

W

ARN

ning. Rent principiellt tycker han att säljaren har ett säljaransvar
att hålla med reservdelar eller ersättningsprodukter och att det är
fel av dem att kräva hävning av köp.
Den vinkelslip som säljaren erbjudit honom i omleverans är
avsedd för skivor med diametern 180 mm och har effekten 2150
W. Hans slip har effekten 2350 W. De skivor som han äger har diametern 230 mm och går inte att använda i den slip som säljaren
erbjuder och som dessutom är mindre lämplig för de arbeten han
avser att använda den till. Han vill ha en slip med rätt diameter
och med en effekt på 2350 W.
Den slip som han köpte har aldrig varit en del av säljarens ordinarie katalogsortiment utan har enbart sålts till rabatterat pris.
Han vill minnas att han på en skylt i butiken sett att slipen kostat
1 299 kr eller liknande.
Kunden har, i tur och ordning yrkat avhjälpande av fel, om leverans eller ersättning med 700 kr.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandet.
Vi har mottagit vinkelslipen för reklamation. Felet var att kapskivan satt mycket hårt spänd i verktyget. Detta har inneburit att
låsningen till losstagningen av skivan har gått sönder. Denna vinkelslip har utgått ur deras sortiment. De har erbjudit anmälaren
att få full likvid tillbaka eftersom de inte har en likvärdig maskin i
sortimentet längre. Anmälaren vill inte godta detta utan hävdar
att han ska ha en annan maskin som kostar betydligt mer och som
har mer finesser. Det är inte en ersättare för kundens maskin utan

en helt annan. Likheten är färgen på båda maskinerna. Anmälaren har betalat 299 kr för den maskin som han köpte. Den maskin
som anmälaren vill ha kostar 1 549 kr. Deras avslag till anmälaren
grundar sig på att en köpare har rätt till avhjälpande eller omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. De har
erbjudit anmälaren en maskin som har samma effekt men en lite
mindre kapskiva och som kostar 399 kr men det har han avböjt.
I ingivna handlingar med skriftväxling mellan anmälaren och
konsumentrådgivningen uppger anmälaren att den vinkelslip han
köpte hade kostat cirka 1 500 kr men var nedsatt till 299 kr. Det
stämmer inte. Katalogpriset var 799 kr, men produkten såldes för
299 kr när anmälaren köpte den. Den slip som anmälaren köpte
har funnits i deras katalog och den kostade då 799 kr.

Nämndens bedömning och avgörande

”Säljaren har inte bestritt att det har varit fel på den vinkelslip
som kunden har köpt, utan har erbjudit honom pengarna åter
eftersom slipen inte längre finns i deras sortiment. Nämnden
anser emellertid att köparen i den uppkomna situationen har
rätt till ersättning för att köpa motsvarande felfria vara på annat
håll. I den delen har köparen yrkat ersättning med 700 kr, vilket
förefaller skäligt mot bakgrund av att ursprungspriset för den slip
han köpt hos säljaren, enligt företagets egen uppgift, var 799 kr.
Säljaren ska alltså rekommenderas att genast betala 700 kr till
köparen i enlighet med hans yrkande.
Nämnden rekommenderar säljaren att genast betala 700 kr till
köparen. Beslutet är enhälligt.” n

RÄTT PERSON
PÅ RÄTT PLATS
Vi letar fram de bästa talangerna inom Sälj och
Marknad. Vi kallar det Strategisk Bemanning.
Ökad försäljning handlar om människorna
bakom den. Där är vår passion.

WWW.SALENORDIC.COM

+46 8 546 755 00
PEOPLE@SALENORDIC.COM

V IT T

Övervaka energiförbrukning
Smappee gör det möjligt för svenska hushåll
att övervaka energiförbrukningen i realtid och
vidta konkreta och varaktiga åtgärder för att
minska elkostnaderna, samtidigt som man
minskar det globala energislöseriet.

N

u finns Smappee energimonitor i Sverige. Den
fungerar tillsammans med en gratis app för
smartphones/surfplattor, och identifierar energiförbrukningen hos maskiner och utrustning i hemmet, mäter och
låter konsumenterna vidta direkta åtgärder för onödig strömförbrukning. Med Smappee kan man även se om man har glömt att
stänga av något när man lämnade hemmet och stänga av med
fjärrstyrning via Smappee Comfort Plug.
– Kostnaderna för energislöseri är en onödig börda för svenska
hushåll. Vårt mål är att sänka strömförbrukningen i Sverige genom
att hjälpa människorna att ändra sina vanor, bli mer medvetna
om energiförbrukningen och därmed uppnå hållbara besparingar.
Smappee är konsumentens energipolare som mäter, informerar,
motiverar, engagerar och gör livet enklare – alltid och överallt.
Detta är inte bara en produkt – det är en tjänst, säger Stefan Grosjean, grundaren av Smappee.

Fyra miljarder

En lampa i hallen, en dator som står i standby eller en telefon
som lämnas på laddning hela dagen – energislöseri förekommer i
nästan alla hushåll i Sverige. Genom att ta reda på var man slösar
på strömmen kan Smappee energimonitor sänka elkostnaderna

med i genomsnitt 12 procent i ett svenskt hushåll med fyra personer, vilket innebär besparingar på cirka 870 kronor per år, enligt
”Consumer Federation; Energy costs for an average household (4
people)”, anger företaget. I Sverige fanns det vid den senaste registreringen 4 725 279 hushåll i gruppen Privata hushåll (mätdata
från UNECE Statistical Division avläst den 12 juli 2014) och en
besparing på 870 kronor för varje enskilt hushåll motsvarar därför
en potentiell besparing på över fyra miljarder kronor per år.

Intelligent användning

Smappee energimonitor anges vara enkel att installera genom att
klämma fast en sensor runt huvudkabeln till hushållets elmätare.
Med hjälp av denna övervakningspunkt identifierar, mäter och
skickar Smappee detaljerad information om strömförbrukningen
för den elektriska utrustningen i användarens hem. Denna information är sedan tillgänglig överallt via en app på smartphone/
surfplatta (iOS/Android).
Interaktiva diagram i Smappee-appen visar energianvändningen och kostnaderna per dag, månad eller år. De elektriska
apparaterna i hemmet identifieras automatiskt med hjälp av varje
apparats unika interferensmönster. Om användaren har monterat solcellspaneler kommer även den ström som de levererar
att kunna mätas. Smappee-appen visar hur stort bidraget är från
solcellspanelerna, i förhållande till hushållets totala strömförbrukning. Appen belönar även energieffektivitet med premier som kan
delas med familj och vänner på sociala media.
– Smappee förvandlar en naturlig reflex till en ny vana som
kan spara pengar för konsumenten och bidra till att skona miljön.
Eftersom detta är viktigt för hela världen, är det nu med glädje vi
lanserar denna teknologi i Sverige, efter en bra start i Tyskland,
Storbritannien och Benelux, säger Stefan Grosjean.

Om Smappee

Smappee grundades av Stefan Grosjean, som är expert inom
energistyrning. Stefan är även grundare av Energy ICT, som han
har byggt upp från grunden till att idag vara världsledare inom
energistyrningslösningar för industri- och handelsverksamheter,
myndigheter och elleverantörer. Smappee uppfyller hans önskemål om att även använda sina erfarenheter till konsumenternas
bästa. Smappee är baserat i Kortrijk, Belgien, och mer information finns på www.smappee.com. n
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med n y di gi ta l t em p er at ur kont rol l™

ex pres s io n ist co llectio n ®
Servera te som experterna. Vår nya Expressionist Collection® vattenkokare har
en digital multitemperaturkontroll™, temperaturindikator i realtid och även en
programmerbar LCD-display som gör en enkel uppgift till en exakt konst.
Nu kan du njuta av vitt, grönt eller oolongte på det rätta sättet.

V IT T

Smart tandborste
Oral-B har nyligen lanserat SmartSeries, som
bland annat är försedda med Bluetooth, som
världens första smarta tandborstar.
TEXT: OLA LARSSON

D

e nya tandborstarna Oral-B SmartSeries är utrustade
med Bluetooth 4.0-teknologi (Bluetooth med låg
energiåtgång) och med hjälp av en tillhörande app
med personligt anpassade inställningar skall de guida användarna
till bättre munhälsa.
Maria Apostoli, Brand Manager Oral Care, berättar att det är
vanligt att man borstar tänderna i 45-60 sekunder, men med man
använder en Oral-B SmartSeries eltandborste är snittet 2 minuter
och 16 sekunder, vilket är betydligt bättre.
SmartSeries ansluts till en smartphone (Android eller iOS) via
Bluetooth och när man sedan startar tandborsten så startar räknaren i appen i användarens smartphone, och räknar ner från två
minuter (30 sekunder per kvadrant i munnen) till noll. Om man
trycker för hårt varnar appen genom att blinka rött, och när man
är klar med tandborstningen frågar appen om man vill rengöra
tungan och använda tandtråd.
Tanborsten vibrerar var 30:e sekund (eller var 45:e sekund
om man väljer att ställa tiden för en tanborstning till tre minuter
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istället för två) så att man vet när man skall byta position. Och det
finns i appen ett antal ”utmärkelser” som man som användare
kan vinna genom att göra olika saker – ett exempel är utmärkelsen ”On a Boat” som man får om man borstar tänderna på en båt
(sensorerna i tanborsten känner av det).

Nytta & nöje

Under själva tandborstningen finns i appen möjlighet att till
exempel läsa nyheter, kolla vädret eller se på video - för att så att
säga förena nytta och nöje.
Man kan också ställa in speciella fokusområden och appen guidar då användaren att borsta extra noga, eller länge, på speciella
ställen.
SmartSeries har ett inbyggt minne och lagrar tandborstningarna
även om man skulle borsta tänderna utom räckhåll för sin smartphone, för synkning vid senare tillfälle.
Själva tandborsten har CrossAction borsthuvud med perfekt
vinklade strån, som är designad för att effektivt lyfta och svepa
bort mer plack än en manuell tandborste, anger företaget – OralB 3D-rörligt rengöringssystem oscillerar, roteras och pulserar för
att ta bort upp till 100 procent mer plack än en manuell tandborste.
SmartSeries har sju stycken borstlägen: Daily Clean-funktion,
tandköttsvård, mjuk, vitgörande, djuprengöring, trippel trycksensor och tungrengöring. n

Leader of the Eco force

UltraOne Green
Högre prestanda, lägre energiförbrukning
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V IT T
HÅLL VÄRMEPUMPEN UPPDATERAD

STYR KÖKET MED SMARTPHONE

Nu ansluter sig Siemens vitvaror till den smarta digitala världen.
Serien iQ700 med ugnar, ångugnar och diskmaskiner presenterades i
Berlin på IFA 2014 och kommer att kunna användas via surfplatta och
smartphone. Siemens vitvaror från övriga produktkategorier kommer
att följa samma utveckling under de kommande åren.
Vitvarorna kan drivas som tidigare direkt via panelen men även via
smartphone eller surfplatta. Det enda som behövs är appen Home
Connect App, som kan laddas ner gratis från iTunes eller App Store.
Under slutet av 2014 finns IOS-versionen tillgänglig och våren 2015
kommer Android-versionen. Home Connect App är en standard-app
där även vitvaror från andra tillverkare kan integreras. Tanken är att
surfplattan eller smartphonen kommer att kunna fungera som en
ledningscentral för alla hemmets köksmaskiner oavsett tillverkare.
Home Connect app har funktioner som är noga anpassade till respektive vitvara hos Siemens, anger företaget och berättar att i appen
finns bland annat digital kokbok, bruksanvisning och funktioner för
att styra vitvarorna. Dessutom finns det tips och tricks om vitvarornas användning. För exempelvis diskmaskiner finns information
om energiförbrukning av vissa program. Appen tillhandahåller även
direkt support och kundservice för en bekväm användning. År 2015
kommer ytterligare produkter från Siemens kategorier att integreras i
den smarta digitala världen.
Appen har certifierats för skydd och säkerhet av TÜV Säker IT. Appens system utsätts bland annat regelbundet för simulerade angrepp
av hackare för att garantera optimal säkerhet, berättar företaget.
Skulle en mobiltelefon eller surfplatta tappas bort eller blir stulen kan
data raderas på distans. Genom användaradministration på en andra
smart enhet med samma konto kan huvudanvändaren ta bort den
förlorade enheten från sitt eget konto.
Dessutom är alla Siemens vitvaror utrustade med ett barnsäkert
lås. Även operativsystemet är barnsäkert och därför skyddas även
appen mot oavsiktlig åtkomst av barn.
Appen kan uppdateras gratis och regelbundet för att ständigt utöka
utbudet av tjänster och hålla säkerheten aktuell.
Home Connect App beräknas komma till Sverige i slutet av 2015. n

60 RATEKO 5/2014

Nibe Uplink, som kopplar upp Nibes värmepumpar mot internet och
gör det möjligt att följa det som sker på displayen även om man befinner sig långt hemifrån, har nu vidareutvecklats. Funktionen heter
Smart Price Adaption och ger värmepumpen information om det
kommande dygnets elpriser, för att sedan anpassa driften efter dessa.
Smart Price Adaption bygger på information från elbörsen NordPool Spot. Priserna i kombination med förväntade värme- och varmvattenbehov styr sedan automatiskt värmepumpen. Nibe Uplink finns
i en bastjänst och två premiumtjänster där Smart Price Adaption
ingår i alla. Det enda som krävs är ett timprisabbonemang hos din
elleverantör. För äldre modeller med färgskärm där Uplink inte ingår,
är det möjligt att göra en uppgradering. n

MILJÖVÄNLIGARE DAMMSUGARE

Den 1 september 2014 infördes nya EU-regler som begränsar hur
mycket el dammsugare maximalt får förbruka. Philips välkomnar de
nya reglerna och lanserar en ny serie med högeffektiva och energisnåla dammsugare.
– Vi på Philips välkomnar de nya EU-reglerna och ser det som en
möjlighet att utveckla en ny miljövänlig produktserie som lever upp
till reglerna, utan att snåla på prestandan. Innovation och teknikutveckling har alltid varit en av våra starkaste sidor, säger Jessica Sars,
nordisk marknadsansvarig för dammsugare på Philips.
Från och med den 1 september ersätter Philips sitt nuvarande
sortiment av dammsugare med en helt ny serie energisnåla dammsugare med energimärkning A och B.
– Familjer blir alltmer måna om en hållbar livsstil och det återspeglas i vad de köper och använder i hemmet. Men att ha ett rent
hem tack vare effektiva städhjälpmedel är fortfarande lika viktigt och
med våra nya dammsugare ligger vi nu i framkant i båda avseendena,
säger Jessica Sars.
Philips anger att deras nya dammsugare använder AirflowMaxteknik som maximerar luftflödet, vilket gör att dammpåsen vecklar ut
sig jämnt och ger högsta möjliga sugeffekt samtidigt som påsen fylls
– och för att dammsugaren ska kunna arbeta på låg effekt och samtidigt göra riktigt rent har Philips utvecklat munstycket TriActiveMax
i produktserien Performer Expert, med tre rengöringsåtgärder i en.
En konstruktion med dubbla gångjärn (ansökan om patent pågår)
gör att munstycket försluts hela vägen ner till golvet och maximerar
dammupptagningsförmågan. Samtidigt öppnar munstycket försiktigt
upp textilen i mattor med hjälp av en speciellt utformad platta som
effektivt skall ta bort mer damm. n

Our best of the best

UltraOne Quattro

UltraOne Quattro är vår senaste dammsugare med
bästa betyg i alla klasser enligt EUs ny energikrav.

BÄSTA BETYG I
DAMMUPPTAGNING!
(både på matta & hårt golv)

BÄSTA BETYG I
ÅTERUTSLÄPP AV DAMM
FÖR ETT RENARE HEM!

BÄSTA BETYG I
ENERGIEFFEKTIVITET!

=

=

2000 W *

* Based on internal tests on dust pick up for
ZCE2200 according to EN standard, EN60312.

* Compared to predecessor

www.electrolux.se

V IT T
AAAA-MÄRKT DAMMSUGARE

GÖR EGNA GLASSVÅFFLOR

C3 har lanserat ett nytt rånjärn som ger möjlighet att på ett enkelt
sätt göra egna glassvåfflor hemma. Tillbehör medföljer så man enkelt
kan forma sin glassvåffla på flera olika sätt.
Rånjärnet är enkelt att använda och går snabbt att värma upp, och
då produkten har hög värme blir resultatet lika bra gång efter gång,
anger företaget. Den har en diameter på 19 cm, och man kan även
välja att göra mindre strutar genom att ta mindre smet i rånjärnet vid
gräddning.
– Med vårt rånjärn har du alltid en perfekt dessert hemma som
passar både liten som stor och extra roligt blir det att göra glassvåfflor tillsammans. Den fungerar att använda året om då du enkelt kan
addera exempelvis karamellfärg i grundreceptet för att få rånen att
passa årets alla olika temadagar, säger Sandra Hjelm, Marknadschef
på C3. n

Electrolux lanserar en AAAA-klassad dammsugare enligt EU:s nya
energimärkning och bestämmelser kring ekodesign. Nya Electrolux
UltraOne Quattro är A-märkt för energieffektivitet, dammupptagning
på både mattor och parkettgolv, och för återutsläpp av damm.
Med modellen UltraOne Quattro, som finns tillgänglig i butik från
och med november, lanserar Electrolux sin första påsdammsugare
märkt med fyra A:n.
Den nya energimärkningen och bestämmelserna kring ekodesign
gäller inom EU från och med 1 september i år. Kravet är att dammsugartillverkare klassar produkter (inte batteridrivna) på en skala från
A till G vad gäller energieffektivitet, dammupptagning på mattor och
parkettgolv med springor, återutsläpp av damm och ljudnivå mätt i
decibel.
– Vi vill ligga i framkant inom hållbarhet och innovation och är
därför väldigt stolta över Electrolux UltraOne Quattro. Electrolux UltraOne Quattro har bättre dammupptagningsförmåga än en dammsugare med hög energiåtgång – både på hårt golv med springor och på
mattor – men med betydligt lägre energiåtgång. Vi vet att konsumenter vill ha vägledning när de väljer hållbara produkter. Vi har därför
proaktivt arbetat för att få EU att introducera energimärkning även
för dammsugare. Nu tar vi nästa steg genom att visa att det är möjligt
att drastiskt reducera dammsugares energiåtgång och samtidigt
behålla samma höga prestationsnivå, säger Louise Ottosson, Trade
Marketing & Product line Coordinator – Floor Care and Small Appliances på Electrolux.
I samband med introduktionen av det nya energimärkningssystemet i september lanserade Electrolux en serie A-märkta dammsugare: UltraOne Green, UltraFlex och Jetmaxx Green, Ergospace Green
– samtliga märkta med AAA. Electrolux UltraFlex är en ny påslös
dammsugare med 12 meters räckvidd.
– Vi kallar detta Ecoforce. Det innebär förbättrad prestation och
minskad energiåtgång utan att kompromissa med andra funktioner.
Det är en del av Electrolux mål att minska vår globala koldioxidpåverkan med 50 procent till år 2020, jämfört med 2005 års produktionsnivåer, säger Louise Ottosson. n

SMART BULB

Samsung har lanserat smarta LED-lampor som man kan styra med
sin surfplatta eller smartphone via Bluetooth. Allt man behöver för
att kunna tända, släcka och dimma lamporna, utan att behöva lämna
soffan, är appen Samsung Smart LED Lamp.
Man kan kontrollera upp till 64 LED-lampor samtidigt och behöver
inte oroa sig för att behöva byta lamporna inom de närmsta 15 åren
då de har en livstid på hela 25 000 timmar, anger företaget.
Man kan med de smarta lamporna till exempel ställa in en återkommande tidpunkt för ett ljusscenario, så att lampan i sovrummet
sakta dimmas upp på morgonen. Och man kan stänga av ljudet på sin
mobil och ställa in så att en lampa blinkar när det ringer. n
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Nyhet

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

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

V IT T
MÅNGSIDIG MONODOOR

ROSTFRI MIKRO

Sharp har lanserat Streamline, företagets nya serie mikrovågsugnar i
rostfritt stål med trendig design, som finns i tre olika modeller.
Streamline-serien omfattar en 20-liters 800 W-ugn för enkel til�lagning, uppvärmning och tining, en 20-litersugn med grill samt
toppmodellen med 25 liters kapacitet och 900 W effekt och många
extrafunktioner.
Streamline är Sharps första modeller med en enhetlig klassisk design i rostfritt stål. Alla modeller har en lättöverskådlig manöverpanel
med fem knappar och integrerat handtag.
– Streamline-modellerna är vår mest eleganta serie mikrovågsugnar hittills. Vi anser att kunden aldrig ska behöva göra avkall på designen, oavsett budget, och alla Streamline-modeller, från den enklaste
till den mest avancerade, har därför samma klassiska utseende, säger
Per-Martin Öhman, produktchef på Sharp Electronics (Nordic) AB.
Solomodellerna (20 liter/800 W respektive 25 liter/900 W) har åtta
automatlägen, upptining med vikt/tidsberäkning, barnsäkert lås och
startfördröjning. 25-litersmodellen har dessutom en snabbknapp för
popcorn.
Grillmodellen (800 W + 1000 W grill) har 20 liters kapacitet. Den
har alla funktioner som solomodellerna har, plus en grill som är perfekt för att smälta ost eller göra en pizza krispig, anger företaget.
Alla modeller har ett energisparläge och förbrukar mindre än 1 W
i viloläge. n
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Nya Whirlpool Monodoor kyl och frys anges passa alla kök och erbjuda högfunktionell matförvaring. I det moderna köket är nyckelorden flexibilitet och mångsidighet, och Monodoor kyl och frys med
ExcellentFit och inbyggd 6th Sense-teknik uppfyller båda behoven.
Tack vare en ny ExcellentFit-dörr och uppdaterade gångjärn, smälter Monodoor kyl och frys utan problem in i ditt i kök – och i ditt liv,
anger företaget.
Monodoor kyl & frys kan användas fristående - var för sig eller
tillsammans - eller monteras inuti skåp och annan inredning, vilket
bäddar för största möjliga mångsidighet. Specialkonfigurationen, den
nya platta dörren (som mäter 45 mm) och de uppdaterade gångjärnen gör att dörren kan öppnas helt utan att slå i skåp och bänkar och
gör det möjligt att dra ut lådorna till max. Inuti möjliggör de flexibla
facken och det nya belysningssystemet enklare förvaring och bättre
livsmedelshantering.
Monodoor kyl och frys är utrustad med teknik för att passa olika
sorters livsmedel och kan också justeras utifrån dina faktiska behov.
Kylen är utrustad med tekniken 6th Sense FreshControl och ett
Activ0°-fack medan frysen ståtar med ett Shock Freeze-fack – därigenom kan hållbarheten förlängas och onödigt matsvinn undvikas.
Whirlpool Monodoor kyl WMA 36582 & frys WVA 26582 mäter
187,5 x 595 x 630 cm. De är båda märkta med den högsta energiklassen A+++. n

ANSIKTSPRODUKT SOM KOMBINERAR

Braun har lanserat Face, som världens första ansiktsprodukt som
kombinerar två skönhetsbehandlingar i en. Genom att kombinera
djup porrengöring och noggrann ansiktsepilering erbjuder nya Braun
Face synbart slätare, fräschare och strålande vacker hy – det perfekta
underlaget för make-up eller en naturlig look med fräsch lyster, anger
företaget, och berättar att kombinationen av världens första ansiktsepilator och rengöringsborste innebär att man med endast ett knapptryck kan bryta sig loss från eventuella osäkerheter, och istället vara
100 procent skönhetsredo och visa världen sin naturligt vackra hy.
– Det spelar ingen roll om det är en röda-mattan-look du eftersträvar eller en dag utan smink. Alla har rätt till en ren, slät och vackert
rengjord hy som bas. Braun Face ger kvinnor självförtroende och
frihet att antingen bära smink eller inte, säger Jessica Alba, skönhetsambassadör för Braun.
Epilering med Braun Face anges vara 20 gånger snabbare än med
en manuell pincett och kan ta bort hårstrån som är fyra gånger
kortare än vid vaxning. Och med ett enkelt huvudbyte på Braun Face
förvandlas epilatorn till en porrengöringsborste som skall rengöra på
djupet och ge salongsresultat på endast några minuter. n

Bakning har aldrig
varit enklare
Vi har arbetat in 65 år av matberedningskunnande i själva
strukturen på vår nya Chef. Varenda visare, knapp, funktion
och tillbehör har skapats med stor omsorg för att ge dig
total kontroll över dina recept.
Alla detaljer i nya Chef Sense XL är genomtänkta för att göra
din bakning så lätt och smidig som möjligt, från graderingen
på insidan av skålen till den intelligenta hastighetskontrollen.
Chef Sense XL garanterar ett perfekt resultat och en
njutningsfull upplevelse i köket.
Enkel och intuitiv att använda
Intelligent hastighetskontroll
20+ olika tillbehör för att du ska kunna skräddarsy
din maskin att passa just dig.

Designad och
ochutvecklad
tillverkad ii Storbritannien
Storbritannienwww.kenwoodworld.com
www.kenwoodworld.com
Designad

NYHET

K R Ö N IK A

Bara några rader...

...om otillräcklighet

D

et är söndag kväll och jag har precis kommit hem från
Fasching i Stockholm, där jag lyssnat på Kris Bowers
ft. Julia Easterlin, som var sista spelningen i Stockholm
Jazz Festival 2014. Alla sidor i denna tidning är klara, förutom
denna, där krönikan skall sättas på pränt...
Jag är väldigt nöjd med att jag hann med att skriva klart sista
artikeln från Photokina precis klockan sex idag, så att jag kunde
följa med min flickvän på nämnda jazzkonsert, men jag är inte
helt nöjd med detta nummer av Rateko. Jag skulle vilja fått med
så mycket mer än vad som hamnade i tidningen. En del läsare
kommer säkert - med all rätt - att undra varför jag inte skrev
något om dem och deras företag och produkter. Det enda svar
jag kan ge är att jag inte fick plats, och att jag skall försöka bättre i
nästa nummer.

J

ag satte nytt personligt rekord i tysklandsvistelse i
höstas, då jag flög till Berlin den 3:e september för att
besöka IFA, och då det endast var några dagar mellan
IFA och Photokina i år hängde jag i Freiburg i sydvästra Tyskland
mellan mässorna, och kom hem till Stockholm igen först den 19:e
september, efter 17 dagar i ett land vars språk jag aldrig studerat – då jag på grund av TV-serien ”Det var en gång – tidernas

äventyr” (il était une fois... l’homme) som sändes på SVT 1978 när
jag var åtta år gammal valde franska...

P

å IFA i Berlin var jag på sex presskonferenser och hade
28 möten med leverantörer, och på Photokina i Köln var
jag på sex presskonferenser och hade nio möten med
leverantörer. Jag fyllde två Moleskine 64-sidors anteckningsböcker (9 x 14 cm) med anteckningar från de två mässorna. I denna
tidning fick jag plats med sex artiklar från IFA och åtta artiklar från
Photokina. Och de artiklar jag skrev var i de flesta fall betydligt
kortare än jag hade föredragit, vilket innebar att en hel del saker
jag ville skriva om inte fick plats.
Jag kommer skriva mer från IFA och Photokina i nästa nummer,
men det ligger två månader fram i tiden och är således en klen
tröst för de som inte fick plats i detta nummer.
Som en parentes kan nämnas att jag på IFA fokuserade på konsumentelektroniken och endast besökte tre vitvaruleverantörer
– två av dem var sådana som även verkar inom konsumentelektronikområdet och jag fick en genomgång av vitvarorna av bara
farten, och en av dem var en leverantör som innan mässan hörde
av sig både via e-post och traditionell post för att boka ett möte. n
OLA LARSSON

Radiogolfen
Radiogolfen spelades i år - som ifjol - på
Brollsta GK. Vädret var fint, men blåsten hård.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

rollsta GK bana beskrivs av klubben som snabb, hård
och ärlig. Den 27 augusti i år var den också blåsig,
vilket resulterade i relativt låga scorer (snittet blev 23
poäng i A-klassen och 20 poäng i B-klassen) och det blev varken
sänkningar eller höjningar av hcp denna dag – eftersom högsta
resultat var 31 poäng, och eftersom CBA var -4.

CBA

De flesta - lite yngre - läser sannolikt CBA som en akronym för
”Can´t Be Arsed” men bland golfare står förkortningen för ”Computer Buffer Adjustment” och innebär att man justerar buffertzonen utifrån resultaten i tävlingen.
På www.golf.se kan man läsa ”CBA-regeln ersätter den gamla
10%-regeln vilken innebar att minst 10% av spelarna i en tävling
måste uppnå ett resultat inom eller bättre än buffertzonen för
att tävlingen skulle vara handicapgrundande. CBA har utformats
för att kompensera för extrema spelförhållanden så att handicapen justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett
under normala förhållanden. I själva verket kompenserar det
den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på
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Segrare 2014: Ulf, Matts, Hoj och Peter.

scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope
tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare och den
görs automatiskt med hjälp av GIT-systemet efter att tävlingen är
avslutad.”
”Buffertzonen kan som mest förskjutas fyra steg nedåt (CBA -4).
Vilket innebär att banan spelades under extremt svåra förhållanden. Förskjuts den så mycket som fyra steg innebär det dock att
enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför
buffertzonen påverkar inte den exakta handicapen.”

Segrare

Vinnare i Radiogolfens A-klass 2014 blev Matts Spångberg med 31
poäng, och Hoj knep med 26 poäng - precis som ifjol - förstaplatsen i B-klassen.
Peter Seinius slog längst medan Ulf Roghult (som vann A-klassen ifjol) i år lyckades komma närmast hål. n

Say hello to wireless music.
Multiroom är ett smart trådlöst ljudsystem för ditt hem. Styr musiken direkt
via t.ex Spotify i din smartphone eller tablet. Lägg enkelt till högtalare i fler
rum och välj om du vill spela samma musik överallt eller olika låtar i olika rum.
Upptäck mer på samsung.se/multiroom

För kompatibla enheter se respektive produkts specifikation på samsung.se. Spotify-streaming över WiFi kräver Spotify Connect (tillgängligt med Spotify Premium). Enheterna måste vara uppkopplade på samma WiFi-nätverk.

