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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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GOLVVÅRD MED MERA

Enligt 171 butikschefer blir Årets hårda julklapp surfplattan – tätt följd av fitnessarmbandet.

Den mobila betaltjänsten SEQR, som tillhandahålls av svenska Seamless, har lanserat Shop Spot – en ny funktion som tillåter vad som helst att bli en möjlig säljkanal.
Direkt från media genomförs köpet och produkten skickas sedan till vald adress.

I förra Rateko handlade ett dussin sidor om höstens mässor - IFA och Photokina och i detta nummer kommer ett dussin sidor till från mässorna i Tyskland.

Den senaste tiden har smarta klockor seglat upp som en av de allra hetaste tekniktrenderna. Samsung, LG, Sony, Asus och Motorola har lanserat nya modeller i höst,
och efter årsskiftet väntas Apples första modell dyka upp.

Jawbone lanserade sitt första smarta armband (UP) för knappt två år sedan, i våras
kom uppföljaren (UP24) och nu är det dags för tredje generationen – UP3 och UP
Move.

Säkerhetsbranschen växer årligen med tvåsiffriga tal, som ett resultat av en hotfull
omvärld i kombination med finurliga program samt krympande och billigare
hårdvarukomponenter. Tyska Mobotix är en liten aktör på denna marknad, men en
aktör med ambitioner.

För trettionde året i rad anordnade CANT sitt årliga seminarium 25 november. Den
här gången som så många gånger förut på Stockholmsmässan i Älvsjö. De organisatoriska ramarna återanvändes från tidigare år men innehållet, såväl i utställningsmontrarna som från talarna på scenen, var färskt och högaktuellt.

Efter flera års produktutveckling lanserade Severin på IFA2014 sitt nyutvecklade
golvvårdsprogram under samlingsnamnet Severin Floorcare.

L ED AR E
Stockholm – 12 december 2014
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Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater, Belysning och Service.
Rateko ges ut av Eor AB i samarbete
med ElektronikBranschen.
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Chefredaktör & ansvarig utgivare
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Rateko – ISSN: 2001-8576
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Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - elm@elektronikbranschen.se
(foto: Gordon Andersson)

”De värsta åren
har vi bakom oss”

Å

rets sista ButiksChefsIndex visar att framtidstron är stark i branschen. Aldrig
tidigare har så många butikschefer svarat att de tror att det kommande
halvåret kommer att bli bättre än motsvarande period föregående år. Hela
95 procent av butikscheferna tror på en positiv försäljningsutveckling och nära hälften
tror att försäljningen i deras butik kommer att ”öka” eller ”öka kraftigt”.
Strax under fem procent av butikscheferna tror att försäljningen kommer att minska.
9 av 10 butikschefer uppger att de upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik. 52
procent säger att försäljningen i butiken är mycket god eller god och endast 9 procent av
butikscheferna uppger att de ser en svag försäljning.

V

i väljer även att presentera Snabbindex för november i denna BCI. Den
totala försäljningen under november ökade med 5,9 procent jämfört med
november förra året. Återhämtningen efter vårens nedgång fortsätter och
efter årets 11 månader är resultatet minus 2,4 procent jämfört med 2013. Mobiltelefoner tuggar på och fortsätter att öka. Drygt 4 procent fler mobiler har sålts under året.
Och trenden att svenskarna byter sina mindre TV-skärmar mot 55-tummare eller större
bara förstärks. Nära 17 procent fler stora skärmar har sålts under året jämfört med 2013.
De stora skärmarna drar nu så pass mycket att de kompenserar för den minskade försäljningen av de mindre och billigare TV-apparaterna.

N

oterbart är också att så många konsumenter frågar om strömmad TV via
internet i butikerna. Och det är inte konstigt. För även om live-sändningar
lockar 96 procent av tittarna till traditionell tablålagd TV, så tittar 2,5 miljoner svenskar på TV över internet varje dag. 1,3 miljoner svenskar ser videos på Youtube
dagligen och en aktör som Netflix har på bara ett år ökat med 80 procent till över en halv
miljon tittare varje dag. TVn är helt klart mer än TV idag. n

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
SVOD-TJÄNSTER ÖKAR

HUI: AKTIVITETSARMBAND ÅRETS JULKLAPP

Årets Julklapp 2014 tar fasta på den fortsatt starka hälsotrenden som
gör allt fler medvetna om sambandet mellan aktivitet och välbefinnande.
Årets Julklapp är en symbol för en hälsomedveten konsument som
vill dela sina aktiviteter i sociala medier – aktivitetsarmbandet.
De senaste årens hälsotrend är fortsatt starkt och allt fler blir medvetna om problemen med fysisk ohälsa. Det är trendigt att vara aktiv
och att ägna sig åt kroppsligt och mentalt välbefinnande. Sportprylar
säljer som aldrig förr och tävlingar och motionslopp slår ständigt
deltagarrekord. Vi använder funktionskläder och diverse tekniska
hjälpmedel för att underlätta våra aktiviteter och dessa produkter
driver i sig intresset för hälsa och välbefinnande. Samtidigt är vi mer
uppkopplade än någonsin och delar gärna upplevelser och bilder
med varandra i sociala medier.
Att statusuppdatera i sociala medier om sina framgångar och
jämföra resultat med vänner eller andra användare är ett starkt skäl
till att många fortsätter att använda aktivitetsarmbandet. Med ett
aktivitetsarmband som mäter och registrerar aktiviteter får man ökad
kontroll över sin hälsa, blir sporrad att nå sina mål och kan dela med
sig av resultat och framgångar i sociala medier.
– Hälsotrenden är fortsatt stark och det är trendigt att vara aktiv.
Aktivitetsarmbandet uppmuntrar till vardagsmotion och är en livsstilsprodukt för teknikintresserade träningsentusiaster, säger Lena
Larsson, VD på HUI Research.
Prognosen för julmånaden decembers försäljning är en omsättning
på 68 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 procent
jämfört med december 2013. n

LJUD, LJUS OCH BILDMÄSSAN

Den 17-19 mars 2015 samlar Ljud, Ljus och Bildmässan Sveriges
branschproffs för tre intensiva dagar på Stockholmsmässan.
Här kan man se de senaste produkterna, träffa gamla och nya kollegor, få inspiration och göra affärer.
Ljud, Ljus och Bildmässan arrangeras av LLB Branschföreningen
Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk och är Nordens ledande
branschmässa inom detta område. LLB räknar med över 100 utställare, drygt 4000 besökare och många aktiviteter under de tre mässdagarna.
En viktig del av eventet är alla de seminarier som erbjuds. LLB:s
mål är att erbjuda besökare seminarier med ”kunskap du inte kan
vara utan” och om du har förslag på seminarier eller föreläsare som
du inte vill vara utan så får du gärna tipsa LLB genom att skicka ett
mail till llb@branschkansliet.se.
Mer information på www.llbmassan.se. n
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Den dagliga räckvidden för de SVOD-tjänster* som ingår i MMS
undersökning ökade med 73 000 personer mellan andra och tredje
kvartalet 2014.
Den medvetna tillgången fortsätter också att öka. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet personer i åldersspannet 9-99 år som
har tillgång till en av de SVOD-tjänster* som ingår i MMS mätning
med 343 000 personer.
– Antalet personer som har tillgång till Netflix fortsätter att öka,
men den dagliga räckvidden är i princip oförändrad jämfört med
föregående kvartal. Det är istället de mindre tjänsterna som har ökat
mest mellan andra och tredje kvartalet 2014, säger MMS vd Magnus
Anshelm.
Daglig räckvidd och tillgång, antal 9-99 år 18 augusti - 12 oktober
2014.
Daglig räckvidd
Tillgång till tjänsten i hemmet
Q3 2014
Netflix		
405 000		
1 491 000
207 000		
974 000
Viaplay		
TV4 Play Prem. 43 000		
181 000
34 000		
198 000
HBO Nordic
C More Play
17 000		
181 000
SVOD-tjänst*
672 000		
2 378 000
Källa MMS Trend och Tema 2014:3
Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Totalt genomfördes 2551 intervjuer under mätperioden
18 augusti - 12 oktober 2014. Med medveten tillgång avses tjänster
som intervjupersonen själv vet om att denne har tillgång till.
*De abonnemangstjänster som ingår i MMS mätning är C More
Play, C Sports, Eurosport Player, Filmnet, HBO Nordic, Kanal 5 Premium, Netflix, Telia Play+, TV4 Play Premium och Viaplay. SVOD utläses
Subscription Video on Demand. n

SPELPLANEN 2015 – 5 FEBRUARI

Den stora migrationen inträffar varje år i Serengeti, men man vet
aldrig riktigt när. Men den stora migrationen från linjär sändning till
online sker nu. Slaget om online-kunderna pågår för fullt. Efter att
första ronden gick till uppstickarna har de gamla kämparna rest sig
och försvarar färgerna. Kommer managerade nät att överleva, eller
handlar det om sotdöden? Kommer Regeringen att få till en mediepolitik värd namnet? 4k är på gång, när är det dags för oss? Och, i
takt med att vi börjar byta skärmar som vi byter telefoner, hur är det
med miljötänket i branschen?
Den lilla migrationen från Nordens alla TV-hus och mediecentra
till Rival på Mariatorget sker som vanligt första torsdagen i februari,
varje år – 2015 alltså den 5 februari.
Mer information finns på www.spelplanen.nu - där man även kan
anmäla sig - och Spelplanen finns numer även på Facebook
(https://www.facebook.com/spelplanen). n

NYHE TE R
TERACOM VÄLKOMNAR DIGITALRADIORAPPORT

Den första december presenterade regeringens digitalradiosamordnare, Nina Wormbs, sin utredning om digitala radiosändningar i
marknätet. I rapporten föreslår hon att FM-sändningarna släcks år
2022 och att digital radio ska byggas ut för att täcka hela landet. Teracom välkomnar slutsatserna, men efterlyser samtidigt ett politiskt
beslut om tidpunkten då FM-sändningarna ska upphöra. Wormbs
uppdrag har utgått från att FM-sändningarna släcks 2022 och att de
digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda
beredskapskrav.
– Det handlar inte längre omradion ska digitaliseras. Däremot
behöver vi besluta om hurdetta ska ske för att garantera en säker och
kvalitativ övergång. Sker utbytestakten naturligt uppstår dessutom
inget skrotberg av obrukbara radioapparater, säger Stephan Guiance
vd på Teracom Sverige.
Introduktion av digitala radiosändningar i marknätet (DAB+) har
diskuterats fram och tillbaka i nästan tjugo år. Digital radio möjliggör
ett mycket större utbud av program och tjänster som kan nå lyssnare
över hela landet. Digital radio innebär också mycket lägre energiförbrukning samt lägre distributionskostnader. Därmed kan pengar
frigöras till en ökad programproduktion utan att det krävs ökade
skattemedel eller licenshöjningar. Ett utbyggt digitalradionät i marknätet är dessutom driftsäkert och robust, vilket är grundläggande vid
samhällskriser och naturkatastrofer.
Sverige är långt efter omvärlden när det gäller en digitalisering av
radion. Ibland annat Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge är
digitalradion etablerad sedan länge. Flera av dessa har långtgående
planer på hur en övergång till digital radio ska genomföras. I Norge
kommer den analoga utsändningen troligtvis att upphöra år 2017.
– Om digitalradion ska bli verklighet behövs ett politiskt beslut och
därmed en fastställd tidpunkt när FM-sändningarna ska upphöra i
Sverige. Branschen behöver dessutom tydliga förutsättningar för att
lyckas säkerställa ett varierat programutbud och för att Sveriges Radio
ska nå hela Sverige vid olika beredskapslägen och nationella kriser. Vi
anser att Nina Wormbs rapport presenterar förutsättningar för att ett
sådant beslut ska kunna tas, avslutar Stephan Guiance. n

SHARP I NORDEN

Sharp har skrivit strategiska avtal för varumärkesutnyttjande med
UMC (Universal Media Corporation) i Slovakien om produktion,
marknadsföring och försäljning av konsumentprodukterna (TV och
Audio), och med Vestel i Turkiet om produktion, marknadsföring och
försäljning av vitvaruprodukter (mikrovågsugnar, tvättmaskiner, kyl/
frys etcetera) under varumärket Sharp. UMC tar över Sharps produktionsanläggning i Polen, där TV-apparaterna för den europeiska
marknaden tillverkas.
Detta innebär att Sharp Electronics (Nordic) AB helt upphör med
att distribuera dessa produkter från jan 2015.
Både UMC och Vestel kommer att fortsätta försäljningen av Sharps
nuvarande produktsortiment, och kommer att under den närmaste
tiden bygga upp nya säljorganisationer. Ytterligare information om
detta får vi återkomma till i senare nummer av Rateko, då det i nuläget inte finns någon information att tillgå.
All service för Sharps produkter fortsätter som tidigare, med Assist
i Linköping som huvudpartner inom service. n

DUVBINGO

Urbanears firade lanseringen av hörluren Plattan ADV med Pigeon
Bingo – ett ”online-möter-verkligheten” spel där 25 professionella
duvor sket på de tvättbara hörlurarna.
Pigeon Bingo gick av stapeln 24-27 november på www.urbanears.
com och genom att gissa på vilka hörlurar som duvorna skulle komma
att skita på hade man chans att vinna ett par flång nya Plattan ADV.
De 25 duvorna släpptes in i buren (där 25 Plattan ADV riggats upp
under duvorna) i sex omgångar och när man fått skit på de fem
lurarna man gissat på blev det så att säga “Bingo” och man vann ett
par hörlurar.
Zound Industries, företaget bakom Urbanears, berättar att inspirationen till spelet kommer från det faktum att man i den urbana
miljön dagligen löper risken att utsättas för skitande duvor, och i och
med att de nya Plattan ADV är tvättbara ville de uppmärksamma
detta faktum på ett roligt vis, och de valde att anordna duvbingo på
Södermalm i Stockholm… n

SURFPLATTAN SLÅR ALLA REKORD

ElektronikBranschen kommenterar rapporten Svenskarna och Internet: 11 november släppte .SE (Stiftelsen för Infrastruktur) sin årliga
rapport Svenskarna och Internet. Den visar att den mobila boomen
fortsätter och att det främst är surfplattan som blivit en naturlig del i
svenskarnas allt mer uppkopplade liv.
För tre år sedan hade cirka fem procent tillgång till en surfplatta.
Idag ligger den siffran på 53 procent. Försäljningssiffror från ElektronikBranschen visar att det hittills sålts cirka 750 000 surfplattor i år.
– Det är intressant att en produkt som inte fanns för fem år sedan
redan gjort sådant avtryck i svenskarnas vardag, säger Klas Elm, vd
för ElektronikBranschen. Nya grupper har genom surfplattan fått
tillgång till internet och det nya digitala samhället. Surfplattan når
idag mycket längre än IT-vana svenskar. Såväl väldigt unga som äldre
uppskattar enkelheten med surfplattan.
Det stora intresset för surfplattan driver även på produktutvecklingen. Smartphone-modellerna som idag når marknaden har blivit
större, och nu har även nya enheter lanserats som är en hybrid av en
bärbar dator och surfplatta.
– Tekniken är en möjliggörare på många plan, och det är förstås
glädjande för vår bransch, säger Klas Elm.
Surfplattorna används främst till att surfa på internet. Att läsa på
surfplattan är också populärt. Främst läser man dagstidningar, men
även läsandet av e-böcker börjar bli något vanligare. Fram till förra
året var det vanligast att man använde sin dator för att läsa en e-bok,
men idag har surfplattan intagit förstaplatsen. Det är också vanligt att
spela spel och se på film/video/TV. n
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N YH E T E R
HI-RES AUDIO-ÄLSKARE KÖPER ALBUM

SIBA LEVERERAR UTLOVAD VINST

SIBAs resultat har under senaste räkenskapsåret förbättrats med 91,3
Mkr. Resultatet har vänt från -62,7 Mkr till + 28,6 Mkr. Ökad omsättning, ökad rörelsemarginal och minskade kostnader har gett effekt.
Hemelektronikbranschen har de senaste åren varit känd för att
ha genomgått ett stålbad vilket lett till förluster och att flera aktörer
har försvunnit från marknaden. SIBA, som är en av nordens äldsta
återförsäljare av hemelektronik, har efter flera år av negativa resultat
vänt till vinst.
– Vi har under året kunnat påvisa ökad tillväxt på en närmast
oförändrad svensk hemelektronikmarknad, detta trots färre butiker
i koncernen än föregående år. Vi har även förbättrat vår rörelsemarginal och fortsatt vår effektivisering av vår kostnadsmassa. Enkelt
uttryckt har vi lyckats sälja mer till fler på ett effektivare sätt, säger
Susanne Ehnbåge, VD på SIBA.
SIBA ABs resultatutveckling, 12 månader, sept-aug 2013/2014:
Nettoomsättning: 2645 Mkr
Resultat efter finansiella poster: +28,6 Mkr (-62,7 Mkr)
SIBA ABs resultatutveckling, 12 månader, sept-aug 2012/2013:
Nettoomsättning: 2582 Mkr
Resultat efter finansiella poster: -62,7 Mkr (-98,6 Mkr) n

HARMAN ÖPPNAR KONTOR I GÖTEBORG

Harman har öppnat ett Sverigekontor i Göteborg för att komma närmare svenska bilindustrin och nuvarande kunden Volvo.
Harman öppnade den 25 november ett Sverigekontor. Placeringen
i Göteborg är av strategisk betydelse för Harman som sedan tidigare
arbetar med Volvo och Geely. Harman ser nu fram emot att kunna
testa sina produkter lokalt men även att arbeta ännu närmre kunden
i utvecklingen av branschledande audio- och infotainmentsystem.
– Harman och Volvo har samarbetat under nästan 20 års tid. Mot
bakgrund av detta långa samarbete vill vi öka vårt engagemang mot
företaget, som är en mycket viktig kund för oss globalt, genom att
öppna ett nytt kontor beläget alldeles i närheten. Vi är övertygade
om att detta kommer att hjälpa oss att stärka vårt samarbete och vi
ser verkligen fram emot att tillsammans med Volvo utveckla fler innovativa produkter, säger Michael Mauser, President, Harman Lifestyle
Division.
Harman firade öppnandet av sitt nya kontor genom att visa de
senaste av sina produkter och tekniker som är möjliga i den nya
tekniska innovationsera som vi nu går in i. Några exempel är nästa
generations skalbara infotainmentplattform, Harmans Aha Services
och audiotekniken Clari-Fi.
Adressen till Harmans Sverigekontor är Tillgängligheten 1, 417 01
Göteborg. n
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Sony Electronics Europe har tillsammans med musiknedladdningstjänsten Qobuz genomfört en undersökning som visar att albumförsäljningen ökar starkt – delvis tack vare introduktionen av nya,
högkvalitativa format för att lyssna på musik.
•
84 procent av konsumenterna svarade att de skulle föredra att
lyssna på ett helt album i följd, om det var i Hi-Res Audio.
•
Sedan april 2014 har nedladdningar av Hi-Res Audio ökat från
11 procent till 53 procent.
•
I september 2014 stod Hi-Res Audio för första gången för mer
än hälften av alla nedladdningsintäkter.
Trots den omtalade albumdöden svarar nästan hälften (49 procent)
av de som laddar ner musik att de ofta lyssnar på album från början
till slut. Var fjärde (24 procent) köper fortfarande mellan fem och tio
album under en tremånadersperiod.
Samtidigt rapporterar den europeiska musikåterförsäljaren Qobuz,
som är specialiserad på Hi-Res Audio, att försäljningen av låtar och
album i Hi-Res Audioformat överträffade antalet nedladdningar
av lägre upplösning i september 2014. Totalt stod försäljningen av
Hi-Res Audio för 53 procent av alla nedladdningar, jämfört med 11
procent i april 2014.
Undersökning är genomförd bland 2000 personer som säger sig ha
musik som sitt främsta intresse.
Försäljningsstatist för nedladdning kommer från musikplattformen
Qobuz som för närvarande finns i åtta europeiska länder; Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Belgien,
Luxemburg och Frankrike. n

ORDER & SOUL

Hörlurstillverkaren Soul har tecknat exklusivt samarbetsavtal med
Order Nordic AB.
Soul Electronics grundades 2009 med uppdraget att skapa ljudkvalité utformat för varje livsstil. Musik är kraftfullt och påverkar ditt
sinne, din kropp och själ. Soul är stora i Asien och framförallt i USA
där marknaden är stor sedan 2010. Produkterna har vunnit flertalet
tester de deltagit i och anses som de bästa på marknaden, anger
Order.
Soul skall ge den ultimata ljudupplevelsen genom att fokusera på
tre huvudkriterier i sina hörlurar – kraft, klarhet och komfort.
– Vi är stolta över att få distribuera Souls produkter, som ligger helt
rätt i vårt fokus. Souls breda sortiment och deras fokus på sporthörlurar och inriktning på lifestyle passar oss perfekt. Vi kommer att ge
Soul vår bästa exponering och en effektiv logistik genom våra upparbetade distributionskanaler samt nya kunder som kommer strömma
in, säger Michael Österberg, VD för Order Nordic AB.
– Träningstrenden är här för att stanna, det är den nya folkrörelsen,
oavsett ålder vill du ha den bästa utrustningen. Souls produkter har
verkligen gjort ett avstamp inom träningssegmentet på marknaden.
Nu ser vi fram emot att applicera Soul på den Skandinaviska marknaden, säger Jeremiah Strende, försäljningschef Order Nordic AB.
– Produkterna ifrån Soul kompletterar Orders produktstrategi väl
– där innovation, kvalitet och kraft är i fokus. Vi ser fram emot detta
samarbete och kommer att vårda förtroendet som Souls exklusiva
partner i Skandinavien, säger Christian Beck, inköpschef Order Nordic
AB.
– Soul anser att Order Nordic AB är den bästa strategiska partnern
på grund av deras erfarenhet och omfattande nätverk i teknik och
tillbehör, säger Gary So, Vice President of Sales and Marketing, Soul
Electronics. 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 kan laddas ner i sin helhet på www.elektronikbranschen.se/press.

BCI, ButiksChefsIndex #4, 2014:

Framtidstron rekordstor
Enligt 171 butikschefer blir Årets hårda julklapp
surfplattan – tätt följd av fitnessarmbandet.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

Å

ret började med några tuffa månader. Men nu är
framtidstron större än någonsin inom elektronikbranschen. För första gången någonsin upplever hela
nio av tio butikschefer ett positivt försäljningsläge.
– Det som sticker ut är en fortsatt fantastisk försäljning av spelkonsoller, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Trots en trög start på året är butikscheferna optimistiska inför
det kommande året. Det har skett en återhämtning under hösten
och den totala försäljningen i november ökade med 5,9 procent
jämfört med samma månad föregående år.
95 procent av butikscheferna tror på ett positivt försäljningsläge och hälften tror att försäljningen i deras butik kommer att
öka eller öka kraftigt.
Spelkonsollerna går riktigt bra och försäljningen av audio och
smartphones har fortsatt att öka, medan försäljningen av ITrelaterade produkter har minskat. Det säljs dessutom så många
stora TV-skärmar nu att det kompenserar för försäljningstappet av
de mindre, billigare apparaterna.
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– TV har helt enkelt blivit så mycket mer än en TV. Hela 77
procent av butikscheferna uppger att allt fler kunder frågar om
strömmad TV. Varje dag tittar 2,5 miljoner svenskar på TV över
nätet, säger Klas Elm.
När handlarna själva tillfrågades om årets hårda julklapp, var
det surfplattan som blev nummer ett, tätt följd av fitnessarmbandet. Men flera röster lades även på stora TV-skärmar och trådlösa
ljudanläggningar. Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att;
• butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir surfplattan,
tätt följd av fitnessarmbandet,
• uppstickaren för året blir fitnessarmbandet (!),
• det var ingen solklar vinnare i år. Trådlöst ljud hade nästan
lika många röster och även stora TV-skärmar hamnade
högt på listan,
• försäljningen upplevs som god,
• 95 procent tror att försäljningen kommer att öka vilket är
den högsta siffran hittills,
• Snabbindex för november visar en fortsatt återhämtning
av försäljningen och var under månaden 5,9 procent bättre
än förra året,
• under årets första 11 månader var försäljningen i ett flertal
produktkategorier bättre än 2013, samt att
• 77 procent av butikscheferna uppger att konsumenterna
ofta frågar om strömmad TV. n

B CI

Andreas Arve är Butikschef på Audio Video-butiken på Östermalm.

Service har adderat mervärde
Det räcker inte med att ha en exklusiv butik på
en exklusiv adress och exponera fina produkter för att få garanterad försäljning.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

D

u måste addera någonting för att ge kunden mervärde
och i vårt fall har det varit service, säger Andreas
Arve, delägare och butikschef till Audio Video-butiken
på Storgatan i Östermalmskvarteren i Stockholm.
Nu börjar den medvetna satsningen, som pågått sedan 2010,
att ge ringar på vattnet. Fler kunder hittar till butiken via rekommendationer. Dessutom har butiken blivit bättre på att ta betalt
för servicen.
– Förr kunde man bjuda på servicen och på den tiden vi hade
hög marginal på produkterna, men att slakta marginalen och
fortsätta bjuda på servicen är ju bara dumt. Därför började vi ta
betalt i kombination med att utöka tjänsteutbudet på olika sätt.
Här på Östermalm kan prisförhandlingarna med kunden vara
tuffa, men acceptansen för kostnaderna är lättare, säger Andreas.
Just nu vill han beskriva försäljningsläget som ”positivt avvaktande”. Sedan andra halvåret 2012 har butiken noterats för en
konstant ökning och anledningen tror Andreas ligger i att man

hållit fast vid samma affäridé som när han och kompanjonen
köpte butiken från Electra Gruppen 2007 – nämligen ”service,
kompetens och närhet”.
– Idag installerar vi nio av tio apparater vi säljer och det har
varit en medveten satsning sedan 2010 då vi jackade upp oss från
mainstream-produkter till en högre profil. Kunder från Östermalm
har alltid haft en hög servicemedvetenhet och är vana att köpa
bra service, men så är man också villig att betala för den. Nu åtar
vi oss stora projekt, vi erbjuder paketlösningar för ett helt hem. Vi
säljer inte bara en TV eller ett ljud, vi tar hela biten.
Andreas säger att han har en gammal ”käpphäst” sedan tiden
som butikschef på Coop stormarknad i slutet av 1990-talet,
nämligen att ”om vad är lika är det hur som avgör”. Alltså om
produkterna är lika är det hur de säljs som blir avgörande, hur
produkterna presenteras och installeras.
Viljan att få produkterna hemlevererade, installerade och fungerande är ingen generationsfråga.
– Idag är det socialt accepterat att jobba med service, och att
anlita någon annan eller köpa en sådan tjänst för att man själv
inte hinner, är okej idag på ett helt annat sätt än tidigare.
Dessutom blir tekniken allt mer komplicerad, att få alla olika
apparater att trådlöst kommunicera med varandra i hemmet är
något som de flesta inte klarar på egen hand.
Genom bra service har butiken uppnått 98 procents återköpsfrekvens, det vill säga en extremt bra kundlojalitet. n
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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 oktober:

Mobiltelefoner
sålde bra i oktober
Försäljningen av hemelektronik återhämtar sig
sakta och fortsatt är det mobiltelefoner som
drar marknaden.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

O

ktobers försäljning av telefoner var hela 15% bättre
än motsvarande månad 2013 och ackumulerat under
året 3,8% bättre än ifjol. Det är också tydligt att
svenskarna efterfrågar större TV-skärmar. Årets totala försäljning
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av skärmar större än 42 tum är cirka 15% bättre än förra året. För
närvarande är det 55 tums TV som säljer allra bäst. Det är dock
fortfarande spelkonsoler som ökar mest – ackumulerat under året
ligger ökningen på 38%. För hela hemelektronikmarknaden ligger
dock försäljningen under 10 månader 3,3% efter fjolåret.
Nya modeller och produktsläpp kommer kontinuerligt över året
och återspeglas i vissa av kategoriernas försäljning.
– På marknaden för spelkonsoler syns det tydligt när nya
modeller kommer. Även mobilmarknaden märker av när nyheter
släpps, medan andra kategorier, som TV och audio, visar mer
generella ökningar av efterfrågan, 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 25 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: 25 av de
mest populära tv-kanalerna tillgängliga
i direktsändning via streaming.

Veckoarkiv: Över
tusen tv-program
från 14 kanaler
sparas i sju dagar.

C More Play:
Tusentals filmer
och serieavsnitt.

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

Barnens SF Favoriter:
Nyhet i appen, som
frivisas 10-16/12.

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 Mitt
Calle Sundell
0709-11 88 67

Distriktschef
Stockholm
Milos Englund
0709-11 88 76

Distriktschef Norr
Marcus Sundelin
0706-658867

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 november:

Fantastisk försäljning
av spelkonsoler
Den totala försäljningen under november
ökade med 5,9 procent jämfört med november
förra året.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

U

nder november ökade också försäljningen av stora
TV-skärmar med över 30 procent i antal jämfört
med 2013. Generellt gick försäljningen bra i bran-
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schen. Det som sticker ut är en fortsatt fantastisk försäljning av
spelkonsoler.
Noterbart är att en viktig produktgrupp som mobiltelefoner
sålde 8 procent bättre än under november förra året.
Sett över årets 11 månader visar den totala försäljningen i
pengar att återhämtningen nu nått till minus 2,4 procent.
IT-relaterade produkter har haft en minskad försäljning, medan
audio och mobiler har ökat försäljningen jämfört med 2013.
Vidare kan det konstateras att de stora TV-skärmarna nu drar så
pass mycket att de kompenserar för den minskade försäljningen
av de mindre och billigare TV-apparaterna. n

T

NU STUNDAR
JULEFRID
OCH TV-TID.
Tusen tack för ett bra samarbete under 2014.
Vi ser fram emot att 2015 blir minst lika bra.
God jul och Gott nytt år önskar vi på Boxer!

TV SOM DU VILL HA DET

H AN D E L

Shop spot är en ny försäljningskanal som gör det möjligt att handla från vilket media som helst och när som helst. För att köpa en produkt
scannar man QR-koden med mobilen, trycker på köp och bekräftar med PIN-kod. Paketet skickas sedan hem till köparen.

Försäljning överallt med QR
Den mobila betaltjänsten SEQR, som tillhandahålls av svenska Seamless, har lanserat
Shop Spot – en ny funktion som tillåter vad
som helst att bli en möjlig säljkanal. Direkt
från media genomförs köpet och produkten
skickas sedan till vald adress.

F

unktionen riktar sig till handlare, varumärken och
medier samtidigt som den, enligt Seamless, totalt förändrar shoppingupplevelsen för konsumenten.
– Idag består hela handeln av två säljkanaler – fysiskt i butik
och online. Det vi nu gör är att göra om all media till en tredje
kanal. Detta förändrar hur handeln fungerar och gör allt till ett
möjligt försäljningsställe. SEQR Shop Spot gör det alltså möjligt
att möta konsumenten var helst den än befinner sig, säger Peter
Fredell, VD för Seamless, som tillhandahåller SEQR.
– Medierna representerar en större kontaktyta mot konsumenterna än fysisk och onlinehandel tillsammans. Mediernas primära
roll hittills har dock varit att enbart leverera konsumenter till
fysisk butik och onlinehandel. Nu blir media självt en direkt säljkanal. Detta kommer att ge stora effekter på medias intäktskanaler
samt öka konvertering från reklam till faktiskt köp, fortsätter Peter
Fredell.

Scanna, köp, bekräfta

Köpet görs genom att scanna en QR-kod som exponeras på den
yta man vill använda som säljkanal. Det kan vara en annons eller
banner, en projicering på en husvägg, en fysisk produkt eller en
reklamfilm. Konsumenten godkänner köpet med en PIN-kod och
får varan eller tjänsten levererad direkt till sin adress. Annonsörer
och handel kan genom funktionen snabbt mäta var och när konsumenter handlar och därigenom anpassa budskap, kanaler och
plattformar för en effektiv säljkampanj.
– Genom vår långa historia av att göra kaffe har vi alltid strävat
efter att ha en nära och givande relation med våra konsumenter.
För oss är SEQR Shop Spot ett naturligt steg i detta arbete. Allt
kan plötsligt bli en shop och vi säljer kaffemaskiner genom bland
annat banners och direktreklam. Det känns spännande att vara en
del av starten för en helt ny försäljningskanal, säger Leif Sjöblom,
marknadsdirektör på Löfbergs Lila, ett av de varumärken som
använder SEQR Shop Spot.
SEQRs funktionalitet utökas i och med Shop Spot från att vara
ett betalningsmedel till att också vara verktyget för hela köpet. På
så sätt tillhandahåller SEQR en helt ny shoppingupplevelse.
– Ytterligare effekter för Seamless är att vi kan utöka utrullningstakten geografiskt då vi inte behöver vänta på att stora
handelskedjor skall integrera SEQR fysiskt i ett land. Vi bedömer
att SEQR Shop Spot kommer att ge en skarp ökning av intäkter för
SEQR redan under 2015, avslutar Peter Fredell. n
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HQ LED och Halogenlampor
gör livet enklare

HQ erbjuder det bästa inom
belysning till bra priser

Våra märken

Naturligt ljus
Dimmbart alternativ
Väldigt låg energiförbrukning
Senaste tekniken inom belysning
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F Ö R ETAG

William van Kerkvoorde med Yoga Tablet 2 Pro - som projicerar en 40-tumsbild på väggen.

Trenden är mobilt

I mitten av november anordnade Lenovo ett partnerevent på
Fotografiska i Stockholm, och berättade om sin stragegi och
sina nyligen lanserade produkter.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

U

ngefär 300 personer - från
90 företag - varav två
tredjedelar var partners
och en tredjedel var kunder, besökte
Lenovos partnerevent på Fotografiska den
14 november, och fick se företagets nya
produkter samt höra hur världens ledande
PC-leverantör ser på IT-branschens framtid.
William van Kerkvoorde, VD på Lenovo
Sverige, berättade att Lenovo är 54 000
personer och omsätter 39 miljarder dollar.
Trenden är mobilt, och Lenovo är med i
matchen. De har på tre år gått från 9 till 20
procents marknadsandel på PC globalt –

Martin Sterner med Lenovo Yoga 3 Pro.

och säljer nu fler smartphones och tablets
än PC...
– I Sverige är vi nu för första gången
nummer ett inom PC för konsumenter
och har bibehållit vår position som nummer två sett till försäljningen på hela den
svenska PC-marknaden samt att vi fortsätter att dra ifrån övriga aktörer. Den största
tillväxten kommer från området stationära
datorer där vi fortfarande tror att det finns
stora möjligheter. Vi är säkra på att vi kommer bibehålla detta momentum genom
att vi har stärkt vår företagsportfölj inom
serverområdet och skördar frukterna av
de nya multimode-produkterna i Yogaserien vi lanserade den nionde oktober.
De första reaktionerna är väldigt lovande,
säger William van Kerkvoorde.
Lenovo publicerade nyligen sin kvartalsrapport för det andra kvartalet i företagets
finansiella år. Rapporten visar att Lenovos
intäkter uppgår till 10,5 miljarder dollar
och resultatet före skatt landar på 329
miljoner dollar. Vinsten uppgår till 262
miljoner dollar, vilket är en ökning med 19
procent jämfört med samma period i fjol.

Försäljningen har nått nya rekordnivåer
med 35,6 miljoner sålda smarta telefoner,
surfplattor och datorer vilket är närmare
fem sålda enheter per sekund världen
över.
Med en rekordhög marknadsandel på
20 procent av PC-marknaden och en fortsatt stark tillväxt inom PC- och surfplattesegmenten stärker Lenovo sin position
som världens ledande PC-företag. För
första gången kan de även titulera sig som
nummer ett inom det bredare området av
PC + surfplattor.
– Det senaste kvartalet har varit spännande. Den åttonde oktober publicerade IDC resultatet för PC-branschen där
Lenovo är den klara ledaren inom PC för
sjätte kvartalet i rad genom att nå 20-procentsspärren och uppnå en rekordnivå för
global marknadsandel. Dessutom fullbordades köpet av IBM:s X86-serververksamhet på en global nivå så vi kan snart
påbörja integrationen av våra team och
stärka vår position på servermarknaden,
säger William van Kerkvoorde.
Lenovos köp av Motorola är nu genomfört, och Lenovo kommer fortsätta att sälja
Motorolas smartphones (som till exmepel
Moto G och Moto X) i Sverige – strategin
är att använda varumärket Motorola i
västvärlden och Lenovo i övriga världen
när det gäller mobiltelefoner.

Produkter

Martin Sterner, områdesansvarig för konsumentprodukter på Lenovo, visade upp
tre nya produkter:
* Yoga 3 Pro – en multiläges-PC som kan
användas som bärbar dator eller surfplatta, och som har ett ”klockarmbandsgångjärn” som består av 813 delar stål
och aluminium. Yoga 3 Pro har Intel Core
M-70 processor, 256GB SSD, 13,3-tums
pekskärm med 3 200 x 1 800 pixlar, väger
1,19kg och är endast 1,28cm tjock.
* Yoga Tablet 2 – en surfplatta (med 8eller 10-tumsskärm) som finns både med
Android och Windows, och som har upp
till 18 timmars batteritid.
* Yoga Tablet 2 Pro – en 13-tums
Android surfplatta (2 560 x 1 440 pixlar)
med inbyggd projektor (854 x 480 pixlar)
som kan användas stående, lutad, hållen
och hängande. Den inbyggda projektorn
kan ge en 50 tum stor bild på två meters
avstånd, och de inbyggda högtalarna (inklusive en subwoofer) från JBL på 8W skall
ge ett mycket fylligt ljud. Yoga Tablet 2 Pro
väger 0,95kg och är 1,26cm tjock, och batteritiden anges vara upp till 15 timmar. n
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IF A

Daniel Lindén, Philips/Woox Innovations.

Pär Josefsson, Philips/TP Vision.

IFA2014 – Philips/Woox:

IFA2014 – Philips/TP Vision:

Philips vidareutvecklar sin Surround on demand lösning och presenterar Multiroom.

Philips har lanserat TV med Ultra HD/4K, Android operativsystem och Spotify Connect.
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å IFA2014 fick man reda på att Gibson Brands köpt
Woox Innovations (alltså Philips Audio, Video, Multimedia och Tillbehör) av Philips. Under Gibson Brands
paraply finns sedan tidigare varumärken som till exempel Onkyo,
Teac och Cerwin-Vega.
Förra året vann Philips ett EISA-pris för sin första Surround on
demand produkt (en soundbar kallad HTL9100) och i år vann
de EISA-pris för hemmabiosystemet Fidelio E5 som också har
Surround on demand – vilket innebär att man kan lösgöra två
högtalare från huvudenheten och använda dem trådlöst som
bakhögtalare.
På IFA2014 lanserade Philips Fidelio B5, som är en soundbar
med Surround on demand, där man förutom att använda de
två löstagbara högtalarna som bakhögtalare även kan använda
dem helt fristående som Bluetooth-högtalare (med fem timmars
speltid på de inbyggda batterierna när man spelar musik via Bluetooth och upp till tio timmar när de används som bakhögtalare).
Huvudenheten har dessutom Bluetooth aptX och AAC för HiFiströmning, samt NFC för snabb och smidig sammankoppling.
På Philips pressmöte fick man reda på att enligt en undersökning är det så att 39 procent kan inte leva utan spel, 60 procent
kan inte leva utan film och 100 procent kan inte leva utan musik.
För ett år sedan var Philips en av tio partners i samband med
lanseringen av Spotify Connect, och på IFA2014 visade Philips två
nya högtalare med Spotify Connect Multiroom – högtalare där
man från Spotify kan spela musik i flera rum samtidigt. Om man
exempelvis har lyssnat på musik via Spotify i sin mobiltelefon och
kommer hem kan man genom att trycka på ”Play” på högtalaren
få musiken att fortsätta spela från exakt det ställe i spellistan man
befann sig när man kom hem.
– Vi vet att Spotify helt har ändrat konsumentbeteendet, inte
minst i Sverige, så det är väldigt viktigt för oss att jobba vidare
med dem som partner, säger Daniel Lindén, Philips. n

hilips/TP Vision introducerade på IFA2014 fyra nya
Androidmatade toppmodeller med 4K/Ultra HD och
Spotify Connect, vilket förvandlar Smart-TV:n till en
naturlig länk i hemmets musiknätverk.
9809 är företagets nya flaggskepp, och bygger vidare på Philips
redan introducerade Androidplattform som, vid sidan av Philips
eget Smart-TV-utbud, öppnar en värld av innehåll från Google
Play Store och möjligheter, inte minst inom spel med OnLive’s
cloud gaming service vilket ger tillgång till hundratals spel utan
spelkonsol.
I Philips 9809 finns Ultra HD-Micro Dimming Premium och
Bright Pro som anges förbättra kontrasten och detaljerna i bilden
dramatiskt – och den nya Perfect Pixel Ultra HD-tekniken skall
optimera alla typer av bildkvaliteter och förfina dem till Ultra HDnivå. Philips 9809 är en 65 tums 4K-TV med tunn antracitfärgad
metallram och fyrsidig Ambilight.
9109 aspirerar på att bli en av de mest populära modellerna
den här säsongen, anger Philips, och berättar att den har samma
kraftfulla Androidplattform och innehåll som flaggskeppsmodellen med 4-sidig Ambilight och en trådlös subwoofer som ger en
förstärkt ljudbild. Ultra HD/4K TV:n 9109 finns i storlekarna 55
och 65 tum och har Edge-LED.
8909C lanseras som marknadens första böjda TV som använder
Android, och är en 55-tums 4K-TV med tresidig Ambilight.
Med lanseringen av 7909 anger Philips att man kan erbjuda en
Ultra HDTV med Android i ett av marknadens populäraste segment, vilket kommer att göra 7909 helt unik på marknaden. 7909
(som finns i storlekarna 49 och 55 tum) lanseras som en TV med
hög fokus på bildkvalitet och inte minst materialkvalitet, borstad
metallram och hela fronten i glas.
Philips visade också kommande 4K mediaspelaren UHD 880,
som tar emot HEVC innehåll via streamingtjänster och är kompatibel med samtliga Philips Smart-TV från 2013 och framåt. n

Musik överallt 4K-Android
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IFA

Michiko Ogawa, Panasonic/Technics.

Kjetil Mikkelborg, Grundig.

IFA2014 – Panasonic:

IFA2014 – Grundig:

Nu återuppstår Technics på den europeiska
marknaden – och två ljudsystem lanseras.

Grundig visade på IFA2014 bland annat upp
integration mellan vitvaror och brunvaror.
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anasonic meddelade på IFA2014 att det mycket älskade
och ikoniska ljudmärket Technics gör comeback på den
europeiska marknaden. De första nya HiFi-produkterna
från Technics på sex år kommer släppas i Europa från och med december, innan de börjar säljas i andra regioner runt om i världen.
Michiko Ogawa, före detta ljudtekniker på Technics och en
välkänd jazzpianist i Japan, är chef över Technics-projektet och
hon förklarar att de nya produkterna är baserade på ett koncept
som kallas ”Technics Definitive Sound”, vilket bygger på årtionden
av utveckling inom ljudteknologi och kunskap. Konceptet består
av tre huvudsakliga delar – Accurate Digital Technology, Noiseless
Signal Technology och Emotive Acoustics Technology.
– Under vår uppväxt upptäcker vi och blir berörda av nya typer
av musik, gång på gång. Allt eftersom vi blir äldre, distraheras vi
däremot av alla de saker som pågår i våra liv och kanske glömmer
bort den sanna kärleken till musiken. I och med de nya Technicsprodukterna strävar vi efter att erbjuda lyssnarna en känsla av att
”återupptäcka musiken” genom att hjälpa dem få unika, emotionellt engagerande upplevelser – sådana som vi verkar ha förlorat,
säger Michiko Ogawa.
Technics kommer inledningsvis att lansera två produktserier:
R1, ett system i referensklassen och C700 i premiumklassen.
Panasonic presenterade på IFA2014 tre nya toppmodeller i
företagets 4K Ultra HD TV-sortiment – AX630 (40, 48 och 55 tum),
X940 (85 tum) och flaggskeppsserien AX900 (55 och 65 tum) som
anges sätta ny industristandard för bildkvalitet, design and smarta
funktioner.
Och man visade upp sin nya europeiska produktserie trådlösa
multiroom-system i ALL-serien, som innefattar AllPlay – en ny
mediaplattform från Qualcomm, där musik kan streamas i flera
rum från flera olika källor. De nya modellerna inkluderar de trådlösa multiroom-systemen SC-ALL8 och SC-ALL3, samt en Network
Audio Connector, SH-ALL1C. n

jetil Mikkelborg, Grundig, berättar att företagets
monter på IFA2014 (där de även representerar
Beko) är näst stört, efter Samsung, och att de cirka
500 produkterna visas i en monter där det användes 180 ton trä
och 54 ton stål samt 3 500 liter färg vid byggnationen.
På TV-sidan visade Grundig upp sina toppmodeller FineArts
(UHD-TV i storlekarna 55 och 65 tum - som lanserades strax före
IFA2014) samt helt nya Vision 9 (UHD-TV i storlekarna 48 och 55
tum) samt Vison 8 (Full HD-TV i storlekarna 42, 49 och 55 tum).
Man presenterade även 65-tums Curved UHD-TV som är
planerad att börja säljas i mitten av 2015 samt 55-tums Curved
OLED-TV med planerad säljstart i slutet av 2015.
Kjetil Mikkelborg förklarar att Grundig fokuserar på fyra saker
inom TV – design, användarvänlighet, bildkvalitet och ljudkvalitet
(den sistnämnda exemplifieras genom exempelvis att man har
modeller med fyra framåtriktade högtalare plus en subwoofer på
TV-apparatens baksida).
I Grundigs monter på IFA2014 kunde man också se exempel på
integrationen mellan vitvaror och brunvaror, till exempel i form av
en projektor monterad i en fläktkåpa (som projicerar knappar ner
på hällen, varfifrån man kan styra såväl fläkt som häll och diskmaskin) och detta koncept kallas VUX (Virtual User Experience).
Projektorn kan även visa andra saker än virtuella knappar – som
till exempel bilden från en kamera som övervakar ett sovande
barn, eller andra typer av video.
Tanken är att man skall börja rulla ut produkter inom denna
kategori under första halvåret 2015.
På ljudsidan visade Grundig bland annat upp en mängd olika
Bluetooth-högtalare, som till exempel GSB2000 (med 360 graders
ljudspridning, 30 watts uteffekt och NFC) och GSB200 (en stänktålig modell på 2 x 5 watt, dubbla högtalarelement plus en passiv
subwoofer, NFC, inbyggd mikrofon för handsfree och upp till åtta
timmars batteritid). n

Technics åter Integration
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IF A

Johan Niininen, Pioneer.

Marcus Carlsson, Yamaha.

IFA2014 – Pioneer:

IFA2014 – Yamaha:

Precis som på förra IFA-mässan var det stort
fokus på ljud hos Pioneer på IFA2014.

Yamaha visade på IFA bland annat upp tioårsjubilerande ljudlimpor & högtalare med ljus.
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ioneer visade på IFA2014 upp en bred line-up ljudprodukter, och i år var det även fokus på höjden – i och
med Dolby Atmos.
Dolby Atmos är en teknologi som förutom ett traditionellt hemmabiosystems ljudkanaler för front- bak- center- och subwooferhögtalare (samt eventuellt även sidohögtalare) även omfattar
höjdhögtalare. För att dra fördel av Dolby Atmos behövs en Dolby
Atmos-kompatibel förstärkare, en Blu-rayspelare samt antingen
separata högtalare som hängs i taket eller Dolby Atmos-kompatibla högtalare som projicerar ”höjdljudet” från front- och bakhögtalarna.
Pioneers 9.2-kanals receivrar SC-LX58, SC-LX78 och SC-LX88 kan
uppgraderas till Dolby Atmos med en firmware-uppgradering, och
i januari lanseras Pioneers Dolby Atmos högtalarsystem (utvecklat
av Andrew Jones och bestående av fronthögtalarna S-FS73A, centerkanalen S-C73A och surroundthögtalarna S-BS73A-LR samt den
redan befintliga subwoofern S-71W) som skall ge ett fängslande
surroundljud med hjälp av uppåtriktade element. Det enda man
behöver göra är att dra fyra nya högtalarkablar...
Johan Niininen, Pioneer, berättar att Pioneer lanserat en ny
professionel skivspelare kallad PLX-1000, två nya Blu-rayspelare
(BDP-LX58 och BDP-LX88) i premiumklass samt att de också utökar sitt hörlurssortiment, främst i det högre prissegmentet.
På bilstereosidan lanserar Pioneer en ny serie AV-receivers som
skall ge underhållning som aldrig förr. AVH-170DVD är instegsmodellen (med 6,2-tumsskärm, 4 x 50 watt och inbyggd DVDspelare) och kliver man upp i serien som omfattar sex modeller
kan man få funktioner som Bluetooth, DAB, MirrorLink med mera.
Pioneer presenterade även nya SPH-DA120 med Apple CarPlay,
vilket innebär att bilstereon fungerar som en förlängd arm av
iPhone (5/5s/5c/6/6+) med möjlighet att välja musik, ringa, skicka
och ta emot meddelanden, få köranvisningar med mera på bilstereons display. n

arcus Carlsson, Yamaha, guidade runt i Yamahas
monter på IFA2014, och berättade att det är
mycket trådlöst och möjligheter att förbättra TVljudet, men det finns även en hel del nyheter inom det lite tyngre
HiFi-segmentet.
Yamahas teknik för att få surroundljud från en enda högtalare kallas Digital Sound Projector och fyller tio år i år, vilket på
IFA2014 firades genom lansering av två nya produkter i kategorin
– ljudlimpan YSP-2500 (med 16 inbyggda högtalare, Bluetooth
och tillhörande trådlös subwoofer) och ljudplattan SRT-1000 (med
8 inbyggda högtalare plus två baselement och två subwoofers - en
komplett hemmabioanläggning i en och samma enhet som man
placerar sin TV uppe på).
Inom lösbitssegmentet presenterades lillebror till fjolårets
A-S3000, kallad A-S2100 samt en matchande CD-spelare kallad
CD-S2100 – båda i klassisk design.
Marcus Carlsson berättade att alla Aventage receivrar utom
instegsmodellen nu har WiFi inbyggt (och bland funktionerna
finns Internetradio, Spotify Connect och AirPlay). De två största
modellerna har Dolby Atmos - för en extra ljuddimension i form
av takhögtalare.
Det mest maskulina Yamaha visade på IFA2014 var subwoofern
NS-SW1000 – 12-tumselement, 1000W, 36kg...
Interior Audio är samlingsnamnet på ett antal högtalare från
Yamaha, där tanken är att högtalarna skall ställas fram istället för
att gömmas undan. Det handlar om Bluetooth-högtalare med
inbyggd belysning och en design som gör att de inte skall behöva
skämmas för sig.
LSX-170 är namnet på en konformad högtalare med sex lysdioder placerade i en cirkel runt högtalaren och LSX-70 är en något
mindre modell som är batteridriven och följaktligen kan tas med
exempelvis ut på balkongen eller altanen, för att där sprida både
ljud och ljus. n

Fokus på ljud Ljud & ljus
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IFA

Joakim Malm, Harman.

Mats Holmqvist, EET Europarts.

IFA2014 – Harman:

IFA2014 – EET Europarts:

Harman lanserade på IFA2014 sitt multiroom
system Omni, som ger HD-ljud i alla rum.

Loewe relanserar sina TV genom att byta till
en ny teknisk plattform – alla blir 4K/UHDTV.
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arman lanserade på IFA2014 ett multiroom system
kallat Omni, som består av tre olika produkter
– Omni 10 är en rund, aktiv högtalare på 2 x 25
watt med passiv slavbas på baksidan, Omni 20 är en något större
modell på 4 x 15 watt och Omni Adapt är en enhet som gör att
man kan koppla in valfri ljudanläggning i Omni-systemet.
Omni streamar ljud i HD-kvalitet (24bit/96kHz) från 3,5mm
ingång eller via Bluetooth – och enheterna streamar vidare till
nästa enhet i systemet via WiFi (varje enhet behöver alltså inte
kommunicera med routern).
Joakim Malm, Harman, berättar att Omni är ett öppet system
och att de släppt en SDK som möjliggör för intresserade att bygga
appar för systemet – framtiden får visa vart det tar vägen.
Esquire Mini är namnet på en kompakt Bluetooth-högtalare
från Harman, med mikrofon för konferenssamtal, upp till åtta timmars speltid och möjlighet att ladda mobilen från det inbyggda
batteriet på 2000mAh. Esquire Mini är 14 x 7,5 x 2,4 cm stor och
väger 238g.
JBL har vidareutvecklat sin framgångsrika Bluetooth-högtalare
Charge, och lanserat Charge 2 – med 50 procent mer effekt,
dubbla slavbasar och 12 timmars speltid samt inbyggd mikrofon
och möjlighet att ladda sin mobil från det inbyggda batteriet på
6000mAh. Effekten är 2 x 7,5 watt och Charge 2 väger 540g.
Joakim Malm berättar att Harman i juni köpte det amerikanska
företaget Yurbuds, som är marknadsledare i USA inom sporthörlurar.
På IFA visade man bland annat upp Yurbuds Inspire (som är
trådade In-Ear sportlurar) samt Leap Wireless (som är trådlösa
In-Ear sportlurar). Yurbuds hörlurar finns i olika utföranden för
kvinnor och män.
I montern fanns även ”the mother of all docks” JBL Authentics
L16, som vann EISA-priset för bästa kompakta HiFi-system 20142015 – en docka på 300 watt med två 5 1/4-tums basar. n

ats Holmqvist, EET Europarts/Loewe, berättar
att Loewe byter till en ny teknisk plattform, vilket innebär att alla företagets TV inom kort kommer vara 4K/Ultra HD modeller, vara utrustade med dubbeltuners
för satellit, kabel och terrest, kan spela in ett program medan
man tittar på ett annat, inspelning kan styras från en smartphone
och kanalbyten sker mycket snabbt – allt för att konsumenternas
användarupplevelse skall höjas.
Detta gäller alla Loewes serier, från instegsmodellen Art, via
den i Sverige mest populära serien Connect, till Reference och
flaggskeppet Masterpiece som kommer i april 2015.
Mats Holmqvist visade på IFA 2014 även upp GoAllTV Smartstick, som skall ge Smart-TV underhållning åt alla.
GoAllTV Smartstick är en video-dongle med öppen plattform
som ger direkt tillgång till ett brett utbud av videostreamingtjänster och mycket mer.
Tanken med GoAllTV är att göra det enkelt för användaren att
via en TV njuta av streamingtjänster från internet, såsom filmer,
TV-program, musik, spel – med ett gränssnitt som är så enkelt att
alla kan använda det.
GoAllTV ansluts till HDMI-porten på TV:n och efter en enkel
installation med några få enkla steg så är man igång med att börja
streama via det trådlösa nätverket, anger företaget. Enheten
är 11 cm lång och 1 cm tjock så den kan med enkelhet placeras
bakom TV:n.
GoAllTV Smartstick ger direkt tillgång till de mest populära
tjänsterna, såsom Netfilx, HBO Nordic, Viaplay och mycket mer.
Alla appar som Google Play har att erbjuda kommer att finnas
tillgängliga direkt på TV:n. GoAllTV Smartstick har en inbyggd
webbläsare med stöd för Flash, och på så vis kan man besöka
valfri hemsida, och ta del av allt material som finns där.
Med den medföljande fjärrkontrollen, som har musfunktion,
kan man enkelt hantera sin Smart-TV. n

Multi HD-ljud Relansering
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IF A

Susanne Strunge Meiniche, Sennheiser.

Anna Claesson, Krusell.

IFA2014 – Sennheiser:

IFA2014 – Krusell:

Sennheiser lanserade på IFA2014 sin tredje
Momentum – och en ny serie kallad Urbanite.

Krusell visade på IFA upp sitt nya, svenska,
formspråk – och ett nytt samarbete.

Urbanite

Nytt formspråk

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

ennheiser följde upp framgångarna med Momentum
och Momentum On-Ear genom att på IFA2014 lansera
Momentum In-Ear, som ett par premiumlurar med
högsta kvalitet på material och en helt ny akustisk design som
förmedlar det prestigefyllda Momentum-soundet i sin minsta,
mest kompakta form.
– För att svara på behoven hos de som vägrar kompromissa
representerar Momentum hörlursserie den ultimata fusionen av
stil och innehåll. Vi är nu stolta och glada att få presentera en ny
medlem av familjen, Momentum In-Ear, som tar vidare samma
nivå av passion och innovation till in-ear lurar, och leverar den
ultimata, portabla Momentum-upplevelsen, säger Charles Cha,
Product Manager på Sennheiser Consumer Electronics.
Susanne Strunge Meiniche, Sennheiser, berättar att om Momentum kan sägas vända sig till ”vuxna” lyssnare är nykomlingarna Urbanite XL (Over-Ear) och Urbanite (On-Ear) mer riktade
mot en yngre målgrupp – de har en fylligare basåtergivning och
finns i ett flertal färger.
– Sennheiser Urbanite hörlurar är för Millenniumgenerationen
som vet mer och kräver mer. De älskar sina tunga grooves och
älskar att se bra ut, men är smarta konsumenter som inte kompromissar med kvalitet. De vill ha bas, men vill ha det på rätt sätt.
Sennheiser Urbanite svarar mot dessa krav, säger Tim Voelker,
Director Sales & Marketing Consumer, Sennheiser Communications A/S.
Urbanite-serien är designad för att ständigt vara i rörelse, med
integrerad inline remote och mikrofon för att svara på samtal
och ha kontroll på musiken från smartphone eller surfplatta,
med dedikerade versioner för antingen Apple iOS, Windows eller
Android.
Sennheiser visade också upp en ny CX-serie In-Ear hörlurar,
byggda med en helt ny akustisk design och drivteknik, bestående
av CX 1.00, CX 2.00 CX 3.00 och CX 5.00. n

nna Claesson, marknadschef på Krusell, berättar
att Krusell sedan tidigare har partnersamarbeten
med Sony (Made for Xperia) och Nokia (Works with
Nokia) vad gäller framtagning av skal och fodral, och sedan slutet
av augusti samarbetar man även med LG (for LG Mobile).
– Time to market är otroligt viktigt. Är man tvåa eller trea tappar man mycket, säger Anna Claesson.
– Detta samarbete visar Krusells engagemang när det gäller
att lansera högkvalitativa tillbehör till våra kunder. Vi tror att
marknaden uppskattar att vi nu ytterligare breddar vårt utbud av
partnertillbehör till butikerna, säger Ulf Sandberg, VD på Krusell.
Krusell har inget partnersamarbete med Samsung eller Apple
– men det har ingen annan heller, då de företagen inte har några
partnerprogram.
I Krusells monter på IFA2014 fanns det ändå skal till iPhone 6
trots att den när mässan gick av stapeln inte lanserats ännu, och
då gör Krusell som alla andra företag som tillverkar tillbehör – de
chansar och gissar sig fram till hur de nya produkterna kommer
att se ut. Som sagt: Time to market är viktigt...
Krusell förändrade i augusti sin image och sitt formspråk,
som nu skall vara mer representativ för det svenska ursprunget
– ”A case of Swedish design”. Detta syntes tydligt i montern på
IFA2014, där monterväggar och ställ hade bilder med främst två
motiv; vidsträckt svensk natur (gärna vatten) samt skäggiga män...
Krusell offentliggjorde i september också ett samarbete med
Ingram Micro Europe BVBA, som kommer att distribuera Krusells
skal och fodral till mobiler och surfplattor i Europa.
I Krusells monter fanns även en del vigd åt Walk On Water
(företaget som Krusell köpte för ungefär ett år sedan) och bland
produkterna som visades där fanns fodral för såväl mobiler som
surfplatter i ”regnkappsmaterial” med 70-talsdesign.
Nytt för i år var att Krusell i en del av montern visade upp sin
OEM-avdelning, där de tillverkar diverse fodral och väskor. n
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IFA

Magnus Nilsson, Samsonite.

Ulf-Peter Lindström, JVC.

IFA2014 – Samsonite:

IFA2014 – JVC:

Samsonite visade på IFA2014 upp ett stort
antal olika väskor

JVC visade på IFA2014 upp sina Quad-Proof
videokameror och nya sporthörlurar.
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agnus Nilsson, Samsonite, berättade på IFA2014
att företaget är inne i en expansiv fas och han
visade upp ett antal olika väskor för såväl affärsresenärer som andra.
Samsonite har uppdaterat sin businesserie Pro-DLX, och
företaget anger att med över hundra års erfarenhet på väskor, är
kollektionen stark nog för att klara den moderna globetrotterns
hektiska schema, smart nog för att organisera ägodelarna, och
snygg nog för att se affärsmässig och professionell ut. Väskorna i
nya Pro-DLX4-seiren är lättare och försedda med fler funktioner
än dess föregångare.
En nyhet är Workstation där man kan arbeta med sin surfplatta
i ett yttre fack i själva väskan, som då fungerar som ett slags bord.
Ett segment där Samsonite är väldigt starka är ”Mobile Office”,
vilket innebär kabinväskor med utrymme för privata tillhörigheter
i kombination med ett dedikerat datorfack så att man snabbt och
enkelt kommer åt sitt portabla kontor.
City Vibe är namnet på en serie väskor med en mer ”Casual”
design, där Samsonite skall kombinera kvalitet med låg vikt för att
skapa optimala väskor för moderna affärsresenärer.
Samsonite köpte tidigare i år det amerikanska företaget Speck,
som designar slimmade skyddsfodral och skal till mobila enheter.
Samsonite köpte Speck för 85 miljoner dollar kontant, och nu skall
väsktillverkaren bredda sin produktportfölj till att även innefatta
mobila produkter så som smartphones.
Speck grundades 2001 i Silicon Valley, Kalifornien, och omsatte
under 2013 ungefär 105 miljoner dollar.
– Speck är, liksom Samsonite, ett pionjärföretag inom sin
bransch, och tillför en ny dimension till vår breda och växande
produktportfölj, säger Tom Korbas, President Samsonite America.
Magnus Nilsson berättar att det sannolikt dröjer till 2016 innan
Samsonite lanserar ”Speck-produkter” på den svenska marknaden. n

lf-Peter Lindström, JVC, visade på IFA upp företagets videokameror i Everio GZ-serien som lanserades i våras, och som är Quad-Proof.
Quad-Proof innebär bland annat att videokamerorna är vattentäta till ett djup på fem meter, klarar ett fall från 1,5 meter, är
dammskyddade samt klarar temperaturer ner till -10 grader.
Med en 40x optisk zoom och ljudinspelning som anpassas efter
avståndet i bilden, är det få smartphones och andra kameror som
kan matcha de nya produkterna från JVC, anger företaget, och
berättar att batteriet räcker till 4,5 timmars konstant filmning på
en enda laddning.
Quad-Proof-tekniken är sedan tidigare bekant i form av JVC:s
actionkameror i Adixxion-serien, och nu införlivas den även i
Everio-familjen. Nu behöver användaren inte oroa sig för ett
plötsligt skyfall eller annat dåligt väder. Ett fall från bordet eller
ner i poolen, som i normala fall hade kunnat resultera i katastrof,
är inte längre något problem. Kamerorna är IPX8- samt IPX5 certifierade för resistens mot vatten såväl som mot damm.
De mer avancerade modellerna GZ-RX115/RX110 är utrustade
med WiFi-anslutning, AVCHD progressiv inspelning och 8GB
internt minne, GZ-RX115 erbjuder dessutom Auto Illumi Light, för
hög bildkvalitet även vid dåliga ljusförhållanden.
JVC visade på IFA upp fyra nya sporthörlurar (HA-EN10, HAENR15, HA-ETX30 och HA-ETR40) som också är tåliga mot såväl
svett som vatten. HA-ETR40 inkluderar ett par extra pluggar som
är öppna och på så sätt släpper in bakgrundsljud (vilket många
In-Ear hörlurar inte gör) vilket kan vara en fördel om man till
exempel använder dem samtidigt som man vistas i trafik.
JVC hade i sin monter också ett antal Bluetooth-högtalare (som
till exempel SP-ABT1 med aluminiumchassi, NFC, 6 watts uteffekt,
handsfree med inbyggd mikrofon och tio timmars speltid) och
en komplett serie bilstereo, och även där är det Bluetooth som
efterfrågas, berättar Ulf-Peter Lindström. n

Väskor för alla Quad-Proof
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IF A

Bengt Anderson, Wacom.

Marco Stenvall, D-Link.

IFA2014 – Wacom:

IFA2014 – D-Link:

Wacom lanserade på IFA2014 smarta ritpennor som kan sägas lura iPad.

D-Link lanserade på IFA2014 produkter för det
smarta hemmet – mydlink Home.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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engt Anderson, Wacom, demonstrerade på IFA2014
företagets nya ritpenna för iPad, som kan sägas ”luras”
genom att det är en tunn spets som surfplattan tror är
en bred spets. Det fungerar som så att ytan på iPad är kapacitiv
och har egentligen inte stöd för att skissa etcetera med en smal
spets, men via Bluetooth kommunicerar ritpennan med iPad och
på så sätt fungerar det hela.
Den nya produkten heter Bamboo Stylus fineline och genom att
den gör skillnad på handens och pennans tryck mot skärmen ökar
precisionen och skapandet blir enklare. Bamboo Stylus fineline
har 1 024 tryckkänslighetsnivåer och Bluetooth 4.0 ansluter
pennan sömlöst till iPad och Wacoms kommande molntjänster
Dropzone, med urklippfunktionalitet och möjligheten att utbyta
filer mellan enheter, och ControlRoom, en lagringstjänst för
individuella pennor, surfplattor och bildskärmsinställningar. Båda
tjänsterna är i slutfasen av testandet och blir tillgängliga inom
kort, anger Wacom.
Bamboo Stylus fineline stöds av flera anteckningsappar på
marknaden, bland annat Wacoms egen Bamboo Paper, Noteshelf,
Notes Plus, INKredible och GoodReader.
– Till och med i en digital tidsålder använder människor sina
händer för att uttrycka sina tankar och idéer. Att skriva och skissa
frigör tankarna och uppmuntrar till kreativitet. Det förklarar varför vi fortsätter att utveckla hårdvara, mjukvara och infrastruktur
som ger människor möjligheten att göra det de vill samtidigt som
de är en del av den digitala livsstilen, säger Mike Gay, Head of
Wacom Consumer Business.
En något mer exklusiv modell, som vänder sig mot proffs, är
nya Intuos Creative Stylus 2, som fungerar likt Bamboo Stylus
fineline men som har 2 048 tryckkänslighetsnivåer samt några fler
funktioner.
Wacom lanserade också tredje generationens Bamboo Stylus
solo, med kolfibertäckt gummispets, för kapacitiva enheter. n

arco Stenvall, produktchef på D-Link, visade
p åIFA upp företagets nya produkter för det
smarta hemmet. D-Link har nu en hel serie av
produkter för det smarta hemmet som fungerar med iOS och
Android-enheter.
D-Links nya produktkategori mydlink Home lanseras som en
prisvärd, enkel gör-det-själv-lösning för att automatisera hemmet. Alla produkterna fungerar med varandra och kan styras eller
schemaläggas från en smartphone eller surfplatta. Med smarta
produkter som rörelsedetektorer, smart fjärrströmbrytare, smarta
kameror och enhet för trådlös musik, skall vardagen underlättas.
Mydlink Home-enheterna är trådlösa och kan styras och schemaläggas med D-Links app - mydlink Home - hemma eller från
distans. Appen för mydlink Home har ett enkelt gränssnitt där
olika enheter kan namnges och grupperas för ökad kontroll.
Med produkterna kan man till exempel slå på eller av en lampa
med hjälp av nya smartplug (DSP-W215) som också kan kopplas
ihop med rörelsedetektorn (DCH-S150). Man kan också skapa
scheman för automatisering av att tända och släcka exempelvis
lampor, och det går att strömma musik trådlöst från mobiltelefon
eller surfplatta till ljudanläggning, med Music Everywhere (DCHM225). Vidare kan man aktivera och avaktivera alla enheterna
från distans via en smartphone eller surfplatta.
Samtliga produkter stöder WPS där installationen görs med ett
knapptryck.
– Vårt kompletta ekosystem för smarta hem förenklar automatisering, kontroll och säkerhet i både hus och lägenhet. De
flesta av dagens system för smarta hem är både dyra att köpa och
komplicerade att installera. Vi har utvecklat en prisvärd, enkel
gör-det-själv lösning för att automatisera hemmet. Enheterna kan
användas separat eller tillsammans. De är lätta att installera och
kräver inte heller några månadsavgifter eller abonnemang, säger
Marco Stenvall. n

Smart ritpenna Smart hem
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IFA

Oscar Fernandez Thunström, Huawei.

Martin Sterner, Lenovo.

IFA2014 – Huawei:

IFA2014 – Lenovo:

Huawei lanserade på IFA mobilen Ascend
Mate7, som klarar två dagars användande.

Lenovo visade på IFA upp ett antal nyheter för
såväl jobb som spel.

Två dagar

Jobb & spel
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en nya mobilen Huawei Ascend Mate7 är företagets
flaggskepp, en 7,9mm tunn smartphone med 6-tums
Full HD-skärm, dubbla quad core processorer (1,8GHz
samt 1,3GHz) och ett batteri på 4 100mAh – och den anges klara
två dagars användning.
– Huawei Ascend Mate7 symboliserar vår kompromisslösa
”Make it Possible”-satsning som möjliggör för fler människor
att, oavsett var de befinner sig, använda sig av våra premiumprodukter. Huawei Ascend Mate7 tar täten på marknaden för
stora skärmar med smartare prestanda, imponerande energieffektivitet och oöverträffad användarupplevelse med bland annat
sin upplåsningsfunktion via fingeravtryck, säger Oscar Fernandez
Thunström, säljansvarig på Huawei Device Sverige.
Ascend Mate7 är en av marknadens första 6-tums smartphones
som utrustats med upplåsning via fingeravtryck, vilket gör det
möjligt för användaren att låsa upp sina smartphone snabbare än
enheter där upplåsning sker via en fingerrörelse på skärmen.
Genom att använda sig av den snabbaste LTE Cat6-uppkopplingen med nedladdningshastigheter upp till 300 Mbps, kan Ascend
Mate7 ladda ner HD-filmer på mindre än 30 sekunder.
Ascend Mate7 har tillverkats av mer än 95 procent metall och
har en intern struktur tillverkat av aluminium för värmereduktion.
Den är utrustad med en 13MP kamera på baksidan som med
Sonys fjärde generation BSI-sensor och F2.0 bländare skall leverera bättre bilder i miljöer med begränsad belysning. Frontkameran har branschledande 5MP.
Huawei presenterade på IFA även en något enklare smartphone
– Ascend G7, 7,6mm tunn med quad core processor på 1,2GHz,
3 000mAh batteri, 5,5-tums HD-skärm, förbättrad 4G LTE Cat4anslutning och en 13MP kamera.
– På en marknad som översvämmas av plastiga smartphones i
mellanklassen sticker Ascend G7 verkligen ut, säger Oscar Fernandez Thunström. n

artin Sterner, Lenovo, visade på IFA2014 runt
bland företagets nya surfplattor och gamingdatorer. Surplattor är ett område som Lenovo fokuserar på, och en stor nyhet i samband med IFA var lanseringen
av Tab S8, som är Lenovos första Android surfplatta med processor från Intel, tillika företagets första Androidbaserade surfplatta
med 4G. Tab S8 har en 8-tums Full HD-skärm och lanseras i en rad
olika färger.
På gamingsidan presenterade Lenovo dels en bärbar speldator
kallad Y70 Touch, som har ett slimmat metallchassi trots att den
rymmer senaste generationens processorer (upp till Core i7) från
Intel i kombination med Nvidia GTX-grafik (upp till GTX-860M) och
en inbyggd subwoofer. Y70 Touch har också en Full HD touchskärm i storleken 17 tum.
När det gäller stationära datorer visade Lenovo upp den futuristiska gamingdatorn Erazer X310, med metallchassi och GTX-grafik
för en rimlig peng.
En annan nyhet är Flex 2 Pro, som är en 19,9mm tunn och
2,3kg lätt laptop där man kan vinkla skärmen 300 grader för att
växla mellan bärbart och stående läge. Under aluminiumskalet
på denna 15,6-tums Full HD-dator med pekskärm finns Intel core
processor (upp till i7) och SSD. Batteritiden anges vara upp till åtta
timmar.
Med en marknadsandel på nästan 20 procent av PC-marknaden
och en fortsatt stark tillväxt inom PC- och surfplattesegmenten
stärker Lenovo sin position som världens ledande PC-företag.
– Vår strategi fungerar och vi har ett starkt fäste på den svenska
marknaden. Idag växer vi dubbelt så snabbt som resten av
marknaden. Om vi ser framåt kommer vi att fortsätta fokusera
på innovation som gör skillnad, för både våra företagskunder och
konsumenter. Vi ser att vi växer och utökar vår verksamhet på
både server- och mobilmarknaden, säger William van Kerkvoorde,
Sverigechef på Lenovo. n
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IF A

Johnny Davou, Doro.

Torbjörn Rångemyr, Nedis.

IFA2014 – Doro:

IFA2014 – Nedis:

Doro lanserade på IFA2014 sin nya smartphone för seniorer – Liberto 820.

Nedis har omprofilerat sina varumärken König
och HQ, samt plockat upp Sweex.
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oro lanserade på IFA2014 Liberto 820, som en smartphone för en smart generation som vill ta del av den
digitala världen på sina egna villkor, utan att behöva
kompromissa med funktionerna.
Johnny Davou, Doro, berättar att Doro Liberto 820 har en 8
megapixel-kamera, 4,5 tums skärm, är utrustad med hjälptjänsten My Doro Manager samt bär alla Doros designsignum som
larmfunktion, högt och klart ljud, ergonomisk design och enklast
möjliga gränssnitt.
Johnny Davou poängterar att telefonen är designad från
grunden av Doro och genomsyras av Doros DNA: enklast möjliga
gränssnitt med stora ikoner på en stor och tydlig skärm, högt klart
ljud och ergonomisk design med flera fysiska knappar. Telefonen
är även utrustad med en guidefunktion som hjälper användaren
att komma igång men även att utforska telefonens alla funktioner.
– Doro Liberto 820 är utvecklad för dem som vill dra nytta av
alla fördelar som en smartphone ger, men som kanske behöver
lite extra hjälp och stöd längs vägen. Tillgång till exempelvis
sociala medier och videosamtal gör det enklare och ännu roligare
att hålla kontakten med nära och kära och Doro Liberto 820 låter
alla utforska dessa möjligheter i sin egen takt, säger Camilla Nilsson, marknadschef på Doro.
Till Doro Liberto 820 medföljer My Doro Manager, ett system
utvecklat för att på enklast möjliga vis underlätta installation och
användning av telefonen. My Doro Manager består av två delar:
en förinstallerad handledningsapplikation samt en assistans-app
som utvalda familjemedlemmar eller vänner kan installera.
Genom denna app går det att på distans justera funktioner som
ljud och ljus, rekommendera appar till användaren och hjälpa till
med att lägga till kontakter.
Telefonen har också, som enda smartphone, en larmknapp på
baksidan. En funktion som efterfrågas av seniorer i de undersökningar som Doro genomför. n

edis visade på IFA2014 upp tillbehör i en mängd
olika former, och de har moderniserat brandingen,
genom att fräscha upp såväl loggor som förpackningar på König och HQ.
Det huvudsakliga målet är att förbättra butiksnärvaron och
stimulera konsumenten till självval. Nedis berättar att de omprofilerat sina varumärken König och HQ – logotyp och stil har
uppdaterats och det har även en del av produktsortimentet.
König fokuserar enbart på tillbehör till konsumentelektronik
med pålitlig modern teknologi, medan HQ erbjuder ett brett
sortiment av hushållsprodukter och förbrukningsvaror för konsumentelektronik som används dagligen. I praktiken innebär detta
att exempelvis kablar hädanefter kommer att säljas under Königmärket i stället för HQ-märket.
Det senaste varumärket under Nedis paraply är Sweex, ett holländskt företag som som de övertog i maj.
– Sweex är sedan gammalt känt inom datatillbehör och vi har
förhoppningen att väcka det till liv, fylla det med produkter och få
det till ett sortiment som blir lönsamt för våra kunder att handla
vidare med, säger Torbjörn Rångemyr (som i september var VD
på Nedis AB i Jönköping, men som sedan 14 november är VD på
Cbiz Partner AB i Gränna – ett företag som till största delen säljer
leksaker, framförallt radiostyrda leksaker).
Nedis visade på IFA upp ett selfie-stativ för mobiler, och Torbjörn Rångemyr berättar att det kommer ett helt sortiment kring
selfies. Stativet som demonstrerades var en teleskopstång där
mobilen fästs i ena änden och i den andra finns en avtryckare som
kommunicerar med mobilen via Bluetooth.
En annan ny produkt är en tre-i-ett USB-sladd, som innebär att
man endast behöver en enda kabel för att ladda alla mobiler och
surfplattor eftersom den är försedd med en USB-anslutning på
ena sidan och på den andra finns Micro-USB samt Apple Lightning
och Apple 30-pin. n

På egna villkor Omprofilering
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PHOT OK I N A

Richard Garp, Epson, demonstrerade Epsons nya produktionslösningar på Photokina 2014.

Photokina – Epson:

Smarta produktionslösningar
Epson har en strategi för att ge energi åt och
omvandla detaljhandel och professionell
bildbehandling för foto med en rad ”smarta”
produktionssystem, meddelade företaget på
Photokina 2014.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

V

i ser början till en ”andra retail-våg” av innovation
inom bildindustrin. Det öppnar spännande möjligheter för High-Street-återförsäljare och bildproffs
att utforska nya affärsidéer och intäktsströmmar som bygger på
att producera ett stort utbud av förädlade personliga produkter.
Dessa innovatörer behöver kortsiktiga produktionslösningar som
är prisvärda, lättanvända, flexibla och pålitliga – och vi tror inte
att någon är bättre lämpad än Epson för att möta dessa krav,
säger Richard Garp, ansvarig för storformatsskrivare på Epson i
Sverige.
Epson identifierar två huvudsakliga faktorer som kommer att
forma framtiden för bildindustrin: den enorma och växande volym av digitala bilder som skapas (Yahoo uppskattar att över 880
miljarder fotografier kommer att tas under 2014), samt individers
önskan att kunna göra mer med bilder som
tas än någonsin tidigare.
– Den första vågen började med foto- och Fine Art-utskrifter
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och omfattas även av pappersbaserade tillämpningar av fotoprodukter som fotoböcker, kalendrar och tackkort. I en andra våg
har individer mycket större ambitioner än så. De vill inte bara
beställa eller skriva ut sina egna bilder eller dela dem via sociala
nätverk, de vill också kunna vara kreativa med sina bilder. Eftersom vår omvärld blir alltmer personligt anpassad vill individer
kunna använda sina bilder för att anpassa sina ägodelar och skapa
skräddarsydda gåvor – allt från flip-flops till t-shirts, väskor till aluminiumpaneler, klädsel till bordsskivor, skal till smartphones och
tapeter. Den här efterfrågan skapar en enorm möjlighet för High
Street-återförsäljare och bildproffs att öka utbudet av mervärde
i form av skräddarsydda, personliga produkter – förutsatt att de
har de rätta produktionslösningarna, till rätt pris, för att leverera
en snabb avkastning på investeringen, säger Richard Garp.
Epson visade på Photokina upp sitt SureLab-sortiment av
kompakta mini- och skalbara Microlabs som ger handeln ett val
av produktionssystem. Sortimentet utökades på mässan med
SureLab D7 Studio – en skalbar lösning som kan användas för
självbetjäning framför kunddisken eller som ett produktionsmikrolab ”bakom disk” för produktion av ett brett sortiment av
fotoprodukter.
Epson lanserade på Photokina också en ny A3+ fotoskrivare
(SureColor SC-P600 – som är företagets nya flaggskeppsskrivare)
och två flatbäddsscanners (Perfection V850 Pro och V800 Photo –
toppmodeller försedda med LED-belysning istället för lysrör, vilket
innebär att de startar mycket snabbare). n

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

W E AR AB L ES

Susanne Persson, LG.

Gunnar Wahlbeck, Samsung.

Sophie Herschtel Keldsen, Sony.

De smarta klockorna är här
Den senaste tiden har smarta klockor seglat upp som en av de
allra hetaste tekniktrenderna. Samsung, LG, Sony, Asus och
Motorola har lanserat nya modeller i höst, och efter årsskiftet
väntas Apples första modell dyka upp.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

e smarta klockorna är en del
av wearables, en trend där
teknik möter mode och ger
upphov till helt nya produkter. HUI utsåg
den 25 november en närbesläktad produkt inom kategorin wearables till Årets
Julklapp 2014, nämligen aktivitetsarmbandet – som de menar är en symbol för en
hälsomedveten konsument som vill dela
sina aktiviteter i sociala medier.
Smarta klockor kan göra det mesta som
aktivitetsarmbanden kan - och en del annat också - men i dagsläget kan man inte
riktigt säga att de ersätter aktivitetsarmbanden (även om de flesta också kan mäta
antal steg man tar, aktiviteter som utförs
samt sömn och puls) eftersom batteritiden
istället för ungefär en vecka (som armbanden vanligtvis har) är en dryg dag, eller
maximalt två dagar. Det finns alltså plats
för såväl smarta armband som klockor på
marknaden i detta nu.

var den första modellen i en serie som
utvecklades i samarbete med klocktillverkaren Fossil (2007 kom efterföljaren
MBW-150 och 2009 släpptes MBW-200).
MBW-100 hade analoga visare plus en
monokrom OLED-display som kunde visa
små symboler samt telefonnummer på
den som ringde upp med mera.
Klockan vibrerade vid inkommande
samtal, och den vibrerade också om man
kom så långt från sin mobil att Bluetooth
tappade kontakten (vilket vid den tiden
innebar ungefär tio meter). Man kunde
också styra sin mobils musikspelare via
klockan, alltså byta låt etcetera. Om man
- likt undertecknad - försökte sig på att
koppla samman mobiltelefon, Bluetoothhörlurar och Bluetooth-klockan på en
och samma gång blev det dock problem
– eftersom Bluetooth för åtta år sedan
sällan fungerade bra annat än mellan två
produkter.

Historik

Sony

Sony Ericsson lanserade sin första smarta
klocka redan 2006, men den kallades då
för Bluetooth-klocka – eller Blåtandsklocka... Modellen hette MBW-100 och
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Den 28 november anordnade Sony
ett pressmöte i Stockholm, där Sophie
Herschtel Keldsen, globalt ansvarig för
SmartWatch på Sony, berättade att kate-

gorin smarta klockor ökar med ungefär
100 procent om året, samt att analytiker
förutspår att smarta klockor går om aktivitetsarmbanden om fyra år – och blir lika
vanliga som smarta mobiltelefoner.
Sony presenterade i början av september två nya produkter i sin ”SmartWear”serie – SmartBand Talk och SmartWatch 3.
Smartwatch 3 är Sonys tredje generation smarta klockor, men den första som
utvecklats i nära samarbete med Google
för att stödja operativsystemet Android
Wear. Android Wear organiserar användarens information och visar automatiskt
upp personligt utformade rekommendationer. Det kan till exempel vara tips
baserade på intressen, flyginformation,
väderförändringar eller meddelanden från
vänner. Allt kan styras med röstkommandon.
– Vi vill inte bara mäta kalorier och sammanställa siffror, utan ta ett större grepp
och hjälpa människor att bättre förstå sig
själva. Det står i centrum för vår wearablestrategi, säger Ola Lilja Molén, nordisk
marknadsdirektör, Sony Mobile.
Smartwatch 3 är en uppgradering
jämfört med föregångaren Smartwatch 2.
Den nya, smarta klockan har bland annat
en 1,6-tums (320 x 320 pixlar) TFT LCD
Transflektiv skärm för ökad synbarhet i
starkt solljus.
Sophie Herschtel Keldsen förklarar att
Sony arbetar parallellt med både SmartWatch 2 och SmartWatch 3, eftersom vissa
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Från vänster: Sony Ericsson MBW-100, Sony SmartWatch 3, Samsung Gear S, LG G Watch R, Motorola Moto 360, Asus ZenWatch & Apple Watch.

marknader inte har stöd för Android Wear
idag. Hon berättar vidare att vattentätheten blivit bättre för varje generation, och
SmartWatch 3 är IP68-klassad, vilket är
marknadsledande.
Sony anger att SmartWatch är den enda
smarta klockan med Android Wear och
inbyggd GPS, vilket innebär att man inte
behöver ha med sig sin mobil för att logga
till exempel en löprunda, och det går fint
att lyssna på musik från klockan under löpturen (den har 4GB minne) via till exempel
ett par trådlösa Bluetooth-lurar.
Det finns också en golfapp (en månad
gratis användning ingår) som innebär att
Sonys SmartWatch även är en konkurrent till de renodlade golfklockorna på
marknaden (från till exempel Garmin och
TomTom).

Samsung

Samsung har tidigare lanserat smarta
klockor med Android Wear, men deras senaste modell (Gear S, som kom i oktober)
har operativsystemet Tizen istället. Liksom
tidigare smarta klockor från Samsung krävs
att man har en Samsung smartphone för
att kunna använda den (medan övriga
tillverkares smarta klockor även fungerar
med andra tillverkares Android-mobiler –
kommande Apple Watch fungerar endast
med iPhone). Gear S är speciell på så sätt
att den har ett eget 3G SIM-kort för att
alltid vara uppkopplad. Det betyder att
man får uppdateringar från sociala medier,
sin kalender eller andra applikationer även
om man inte har sin telefon med sig. Man
kan också svara på meddelanden med
hjälp av ett tangentbord på skärmen eller
med hjälp av röststyrning. Uppkopplingen
innebär även att man kan ta emot och
ringa samtal direkt från Gear S, som också
har inbyggd högtalare och WiFi.
Gear S har en böjd Super AMOLEDskärm på två tum (360 x 480 pixlar), 1GHz
Dual Core-processor, 4GB minne, är IP67klassad och har såväl GPS som pulsmätare.

– Samsung ligger i framkant i en spännande kategori som går starkt framåt.
Samsung Gear S är det absolut senaste
inom wearables och passar perfekt in i alla
olika livsstilar, säger Andreas Bergqvist,
produktchef för mobiltelefoner på Samsung i Norden.

LG

LG lanserade nyligen G Watch R i Sverige,
som världens första smartklocka med en
helt rund P-OLED-skärm (Plastic OLED) där
hela skärmytan (1,3 tum, 320 x 320 pixlar)
utnyttjas. G Watch R har operativsystemet
Android Wear och inbyggd pulsmätare.
– G Watch R är med sin klassiskt runda
form den första smartklockan som ser ut
som ett riktigt armbandsur, vilket skapar
den perfekta mixen mellan smarta funktioner och moderiktig design, säger Susanne
Persson, nordisk produktspecialist för
mobiler på LG Electronics.
LG G Watch R är tillverkad i de rostfritt
stål och aluminium, och innanför skalet
sitter en Qualcomm-processor på 1,2GHz
samt 4GB minne för lagring av appar och
filer. Enheten är dessutom vatten- och
dammtät enligt IP67-standarden, vilket
innebär att den bland annat klarar av att
vistas en meter under vatten i 30 minuter. Det medföljande armbandet är i äkta
läder, men för att göra det möjligt att sätta
en mer personlig prägel på sin G Watch
R är smartklockan dessutom kompatibel
med standard 22-mm klockarmband.

Asus

Under ett ”före-IFA2014-event” presenterade Asus i Berlin den 3 september sin
smarta klocka ZenWatch, som är första
wearable enhet som skapats i samarbete
med Google (den har Android Wear).
Klockan har utformats för bästa komfort
med ett kurvat glas (1,63 tum, 320 x 320
pixlar) och ett mjukt läderarmband av äkta
läder. Den integrerade sensorn med nio
axlar gör även ZenWatch till ett fullutrus-

tat fitness-verktyg med all typ av hälsoövervakning, anger Asus.

Motorola

Motorola har liksom LG presenterat en
smart klocka med Android Wear och en
rund display (är man noggrann är Motorolas display inte helt rund eftersom en del
längst ner inte är display).
Klockan, Moto 360, är tillverkad i rostfritt stål, armbandet i läder och Corning
Gorilla Glass förhindrar repor på displayen. Displayen är 1,56 tum (320 x 290 pixlar) och klockan har pulsmätare inbyggt.

Apple

Den 9 september presenterade Apple
sin kommande Apple Watch (som skall
lanseras under början av 2015). Apple
Watch kommer finnas i två storlekar (38
mm samt 42 mm) och klockan är försedd
med en digital krona som skall ge ett innovativt sätt att rulla, zooma och navigera.
Den digitala kronan anges vara Apples
mest revolutionerande navigeringsverktyg
sedan klickhjulet på iPod och Multi-Touch
på iPhone.
Med Apple Watch (som har ett iOSbaserat användargränssnitt som skapats
specifikt för en mindre enhet) kan man
skicka och ta emot meddelanden, ta emot
samtal på sin iPhone och med Digital
Touch kan man skicka sin egen puls. Med
Apple Watch introduceras även många
olika hälso- och träningsappar som skall
hjälpa människor att leva mer hälsosamt.
Apple Watch kommer finnas tillgänglig i
tre olika kollektioner – Apple Watch, Apple
Watch Sport och Apple Watch Edition.
– Apple har skapat flera produkter som
har revolutionerat en hel produktkategori:
Mac, iPod, iPhone och iPad. Och ännu en
gång är Apple redo att fängsla världen
med en revolutionerande produkt som
kan förenkla människors vardag. Det är
den mest personliga produkt vi någonsin
har skapat, säger Tim Cook, Apples VD. n
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UP Move (med clip).

Smarta armband – version 3

Jawbone lanserade sitt första smarta armband
(UP) för knappt två år sedan, i våras kom uppföljaren (UP24) och nu är det dags för tredje
generationen – UP3 och UP Move.
TEXT: OLA LARSSON

D

UP3 (sprängskiss).
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en 25 november utsåg HUI aktivitetsarmbandet till
Årets Julklapp 2014. Att statusuppdatera i sociala
medier om sina framgångar och jämföra resultat
med vänner eller andra användare är ett starkt skäl till att många
fortsätter att använda aktivitetsarmbandet, anger HUI, och
berättar att med ett aktivitetsarmband som mäter och registrerar
aktiviteter får man ökad kontroll över sin hälsa, blir sporrad att nå
sina mål och kan dela med sig av resultat och framgångar i sociala
medier.
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– Hälsotrenden är fortsatt stark och det är trendigt att vara aktiv. Aktivitetsarmbandet uppmuntrar till vardagsmotion och är en
livsstilsprodukt för teknikintresserade träningsentusiaster, säger
Lena Larsson, VD på HUI Research.
Jawbone lanserade för knappt två år sedan UP, som består av
själva armbandet, en app i mobiltelefonen samt data i molnet
– och tillsammans skall detta ge en tydlig bild av användarens
livsstil.
Tanken är att man med UP skall få bättre insikt i hur man sover,
rör sig, äter och mår – och hur dessa aktiviteter förhåller sig och
påverkar varandra. Resultatet presenteras i en app i användarens
smartphone, och appen ger också personliga råd om vad man kan
göra för att må så bra som möjligt.
Jörgen Nordin, Head of International Partner & Product Development på Jawbone, berättar att Jawbone startade sin verksamhet för tio år sedan, och fokus låg på headsets (med noise cancelling, först trådade och sedan trådlösa). 2010 lanserade Jawbone
den portabla Bluetooth-högtalaren Jambox, och i slutet av 2012
breddade man sin verksamhet genom att lansera UP. Jawbone är
privatägt med huvudkontor i San Francisco, USA, och har på tio år
vuxit från sex till 500 anställda.
Den stora skillnaden mellan UP24 och föregångaren UP är att
UP24 ansluts trådlöst till en iOS- eller Android-enhet via Bluetooth, medan man med UP var tvungen att ansluta armbandet till
mobilens hörlursuttag för att synka. Och nu lanserar Jawbone två
nya smarta armband – UP3 och UP Move.

UP3

UP3 lanseras som det mest avancerade smarta armbandet, som
håller koll på såväl puls som detaljerat sömnmönster och olika
sorters träning, och också via den tillhörande appen ger djupgående information om användarens hälsa och välbefinnande.
Jörgen Nordin berättar att Jawbone för ungefär ett år sedan
köpte företaget Bodymedia (som sysslar med multisensorer med
mera) och nu har man implementerat deras kunnande i UP3, som
är designad och miniatyriserad av Jawbone.
UP3 är formgivet av industridesignern Yves Behar, och har
en slimmad lågprofildesign. Det har upp till sju dagars batterilivslängd, är vattentätt ner till 10 meter och har ett anodiserat
aluminiumskal samt ett armbandsursliknande spänne som gör att
armbandet passar de flesta handleder.
Multisensorplattformen i UP3 inkluderar en ny accelerometer
med tre axlar, bioimpedanssensorer samt sensorer för både hudoch omgivningstemperatur – och UP3 mäter:
* Puls – Med hjälp av de olika sensorerna mäter UP3 vilopulsen precis när man vaknat, och framtida uppdateringar av den
inbyggda programvaran kommer göra det möjligt att mäta pulsen

UP3 delar in sömnen i tre delar istället för två (REM-sömn är nytt).

”On Demand” samt syrehalten i blodet med mera.
* Avancerad sömn: UP3 registrerar detaljerade sömnfaser,
inklusive REM-, lätt- och djupsömn.
* Avancerad aktivitet: Nya algoritmer gör det möjligt för UP3
att automatiskt identifiera olika typer av träning och klassificera
aktiviteter, till exempel löpning, cross-training, tennis med mera.
Data från UP3 överförs till Jawbones UP-app för att ge användaren vägledning via Smart Coach, som är ett system som håller koll
på framstegen och ger individuellt anpassade tips för att hjälpa till
att nå uppsatta mål snabbare.
– Vårt uppdrag med UP3 var att skapa världens mest kraftfulla smarta armband i minsta möjliga format. Vår avancerade
multisensorplattform levererar en stor mängd hälsodata som
bearbetas av våra smarta algoritmer och högt anpassade Smart
Coach-system. Eftersom UP3 kontinuerligt kan uppgraderas av
användaren, kommer vi att kunna lägga till ytterligare nya funktioner och förbättringar under de kommande månaderna, säger
Travis Bogard som är produkt- och strategichef på Jawbone.

UP Move

Nya UP Move är en instegsmodell från Jawbone, som likt UP24
mäter steg och sömn och synkar med mobilen via Bluetooth (den
saknar dock inbyggd vibrator). UP Move är liten och kan bäras på
många olika sätt – i fickan, fäst med sitt clip någonstans på kläderna eller med ett armband på handleden. UP Move är tillverkad
av nylonliknande anodiserad aluminium och finns i fem olika
färger med motsvarande clips. Som tillbehör finns allergisäkra
armband i två bredder, slim och standard, som gör det möjligt att
ha UP Move på handleden.
Om man trycker på framsidan av UP Move så tänds en dold
LED-display som visar användarens data – ett tryck visar antalet
steg under dagen, två tryck visar tiden och tre tryck visar sömnen
den senaste natten. UP Move levereras med ett utbytbart batteri
(samma typ av platta standardbatteri som finns i digitala klockor)
som anges hålla i upp till sex månader.
– UP Move är ett roligt och enkelt sätt att hålla koll på sina
aktiviteter. Med ett pris på endast 499 kronor är den ett riktigt
bra verktyg för alla som vill börja komma i form eller gå ner i vikt,
säger Travis Bogard.
Det är naturligtvis en stor fördsel om en produkt som skall
adressera dagens stressade konsumenter är väldigt lättanvänd,
vilket Jawbone menar att deras produkter är.
– Det finns ofta ett gap mellan intention och handling. UP skall
minska gapet, säger Jörgen Nordin. n

Appen visar en överblick (vänster), sömn (mitten) och rörelse (höger).
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Kamerorna har utbytbara sensorer vilket gör att man kan uppgradera
kameror på ställen där säkerheten behöver skärpas.

Mobotix berättar att all produktutveckling och produktion sker på ett
enda ställe, i Langmeil, och inte som brukligt i låglöneländer likt Kina.

Decentraliserat koncept
rörande säkerhetskameror
Säkerhetsbranschen växer årligen med tvåsiffriga tal, som ett resultat av en hotfull omvärld
i kombination med finurliga program samt
krympande och billigare hårdvarukomponenter. Tyska Mobotix är en liten aktör på denna
marknad, men en aktör med ambitioner.
TEXT OCH FOTO: MATS LUNDGREN

M

ed en kombination av smart mjukvara och
hårdvara byggd på mestadels gemensamma
komponenter tänker Mobotix erövra en större
marknadsandel än de fem procent man idag har internationellt.
Avstamp sker från säkerhetskameror med hög bildupplösning och
numera tidigare saknat stöd för h264-standarden.
– h.264 är egentligen utvecklat för Steven Spielberg och underhållningsbranschen – inte för säkerhetsbranschen eftersom man
gjort eftergifter på bildkvaliteten för att kunna komprimera data
bättre. Vår egen codec mxPEG ser till att varje ruta är lika tydlig.
Bildbehandling och formatkonvertering sker i kameran direkt
innan filmen förs till servern. Detta trots att energiförbrukningen
bara är så låg som 4 watt, berättar Klaus Gesmann, CEO Mobotix.

Mobotix nya och
kompakta Hemisfärkamera i25 är trots
180-gradersvy skarp
i kanterna och
ersätter behovet
av 3-4 kameror
för att täcka
samma område.
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Han gör det vid ett rundabordssamtal som hålls inför ett 15-tal
nordiska och engelska journalister som bjudits in till ett besök vid
företagets (enda) produktionsenhet i tyska Langmeil, ett par mil
utanför Kaiserslauten.
Besöket hålls en vecka innan företagets senaste bokslutsrapport, men det är redan offentligt att Mobotix har tappat cirka tio
procent i omsättning från året innan.
– Detta beroende på att vi gjorde en felbedömning i satsningen
på en ny distributörsstrategi, men de åtta miljoner euro vi tappat
i omsättning, räknar vi med att redan inom ett år vara tillbaka på
2013 års nivå på 86 miljoner euro, förklarar Klaus Gesmann.

Kombinationsteknik

Mobotix har funnit i 15 år och började utveckla säkerhetskameror med analog teknik under 1980/90-talet. Mobotix framhåller
gärna att all produktutveckling och produktion sker på ett enda
ställe - i Langmeil - och inte som brukligt i låglöneländer likt Kina.
Företagets teknikgenombrott kom 2013 då man dels introducerade 5MP-kameror samt MxActivitySensor för avancerad rörelsedetektering och brusreduceringstekniken MxLEO (Lowlight Exposure
Optimization).
5MP ger hela tio gånger bättre ljuskänslighet än kameror med
3MP, något som ger bilderna förstärkt skärpa och mindre brus
under extremt dåliga ljusförhållanden.
I sortimentet finns kameror med upplösning för olika ändamål.
En av Mobotix dagochnatt-kameror växlar automatisk mellan två
olika sensorer, från färg till svartvitt, när det inte finns tillräckligt
med ljus.
Likaså finns en kamera som läser av värmeutstrålning, som
även den kan kombineras med en högupplöst lins som visar detaljer när en person i det fördolda kommer in i ljus som kan fångas.
– Vår värmekamera klarar att fånga föremål inom 550 meter,
inte bara från levande varelser utan också från strukturer som rör
sig och som utstrålar värme, förklarar försäljningschefen
Uwe Barthelmes.
Detta kombineras med en rad olika tillbehör som gör
produkterna smartare.
– Vi är annorlunda än andra, och i den stigande konkurrensen
måste vi erbjuda mer än en billig kamera, påpekar han.
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Värmekameran kan ”se” utspretade fingrar på en hand trots att den
hålls bakom ett papper. Jens Wirok demonstrerar.

Färre falsklarm

Fördelen med högupplösta bilder i kombination med avancerad
programvara gör att en Mobotixkamera kan övervaka ett område
med oregelbundet vajande träd under full storm, och även så ifall
det råder intensivt snöfall. Mjukvaran filtrerar bort dessa ointressanta rörelser - vilket är ovanligt på marknaden - för att omedelbart startar en inspelning ifall det kommer en människa gående i
ovädret eller en bil snabbt drar förbi.
Förmågan att med mjukvara identifiera relevanta förändringar i
bilden gör att falsklarmen kan minimeras.
– Med de nya produkterna genererar vi förnyat intresse för
bland kunderna. Dessutom har vi med stödet för h264 visat att
vi bryr om oss kunder som sedan länge investerat i säkerhetssystem, och nu kan få en möjlighet att låta dessa system inkorporeras i Mobotix system, säger Uwe Barthelmes.

Decentraliserat koncept

En viktig grundsten i Mobotix erbjudande är idén om ett decentraliserat system, vilket ska jämföras med det på marknaden förhärskande centraliserade synsättet. Mobotix distribuerade system
bygger på att kamerorna gör all bearbetning av bildinformationen, från att styra när en videosekvens ska börja spelas in, till att
processa bildinformationen för att eliminera brus etcetera, till att
konvertera det inspelade till en komprimerad, enda datafil, som
sen transporteras till servern utan att bandbredd slukas. Kamerorna är självständiga och i den bemärkelsen att de lokalt lagrar
upp till 4GB data ifall nätverket går ner. Dessutom klarar de sig på
4W vilket gör att de smidigt klarar att strömförsörjas via Ethernet
(men även solpaneler och vindsnurror kan erbjuda elkraft).
– Vi har vunnit många affärer på den låga strömförbrukningen.
Pratar man om ett par kameror kanske det inte gör så mycket,
men ofta kan en installation ha hundra eller hundratals
anslutna kameror, och då blir det plötsligt mycket pengar
man kan spara, förklarar företagets utbildningschef Jens
Wirok.
Delvis som en effekt av årets förlust och marknadsmässiga tillbakagång satsar man 2015 på att utveckla sitt
videomanagementsystem, MxMultiViewer.
– Framtiden ligger i intelligenta system, de närmaste 5-10 åren
styrs av logiken i produkterna och avgör vilken tillväxten blir, säger
Wirok.
Framtiden finns i programvara som kan analysera och spåra
rörelsemönster, något som framförallt brittiska myndigheter
använder för att följa personer som rör sig över sträckor där man
behöver använda flera kameror för att täcka in.

Hårdvaran har strax nått så långt den kan utvecklas, framtiden ligger i
ännu smartare programvara, säger Mobotix VD Klaus Gesmann.

Metoden att spåra rörelser används också i de programvaror
Mobotix tagit fram för att manipulera och analysera de filmer
man spelat in. Jens Wirok visar i demohallen på en 40-tums
tryckkänslig monitor hur han kan plocka fram bildsekvenser från
samma tidpunkt tagna från flera olika kameror för att bättre se
vad som händer på bilden – genom smidig dra-och-släpp-teknik.

Effektiv produktion

I produktionshallen finns 67 anställda som tar emot de en miljon
komponenter - 80 procent av dessa kan användas i alla produkter
- som månatligen anländer fabriken. Av allt detta sätter de ihop
mellan 8 000 och 10 000 kameror av allt material som anländer.
Det tar 48 timmar att montera och sluttesta en produkt, från start
till mål.
En typisk Mobotixkamera innehåller minimalt med metalldelar.
Detta för att göra dem så underhållsfria som möjligt. Frånvaron
av metall gör dessutom kamerorna mindre känsliga för klimatet.
Temperaturtåligheten sträcker sig från -30 till +60 grader.
– Faktiskt är det svårare att bemästra hettan än kylan, då det
är lättare att behålla kamerans interna klimatmiljö vi skapar i
fabriken. Inte minst märker vi vilka påfrestningar som enheterna
utsätts för, vi har installationer i Mellanöstern där kamerorna
övervakar pipelines, säger Jens Wirok.

Snabb återhämtning

Klaus Gesmann erkänner vid rundabordssamtalet utan omsvep
att man visar upp en svacka i försäljningen, vilket han följer upp
med att återhämtningen redan har inletts. Den nya distributionsstrategin innehåller också löftesrik introduktion på den sydamerikanska marknaden, samt ytterligare en marknad vilken under
ännu en vecka är förbjuden att tala om då den medför påverkan
på aktiekursen.
Det andra halvårets nyheter med en utökad räckvidd
på företagets värmekänsliga kamera samt lansering av

Med Mobotix kamera M15D kan man avslöja dolt genom värmesignaturer om ljuset
blir för svagt.
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Ratekos reporter, Mats Lundgren, med kameran i högsta hugg och
värmestrålande till höger.

en ny kompakt Hemisfärkamera (i25) som passar in i företagets
IP-video interkomlösning, kommer att följas upp med ytterligare
hårdvaruutveckling.
– Men hårdvaran har strax nått så långt den kan utvecklas,
framtiden ligger i ännu smartare programvara. Och på det området tänker vi vara med att växa, vilket inte betyder att vi ger oss in
i konceptet smarta hem (Home automation), förklarar han.
På samma sätt tänker inte Mobotix släppa in tredjepartstillverkare att utveckla mer än den ”smarta” app som företaget själva
tillhandahåller. Han menar att det i grunden blir en trovärdighetsfråga om vem som slutligen kontrollerar säkerhetsprodukterna.
– Ett skäl är att jag tror allt fler kommer bli oroade av aktörer som erbjuder enklare lösningar själva kan bli hackade, eller
någon annan kan bestämma säkerhetsnivån. Hur roligt är det att
Google kan gå in i informationen som bara du som användare ska
bestämma över, säger Klaus Gesmann retoriskt. n

Jens Wirok visar hur man effektivt kan analysera olika registrerade
händelser från olika vinklar och tidpunkter.

Mobotix - historik

Mobotix har alltid varit ett tyskt företag på tysk mark. Startade
under 1980/90-talet med att utveckla säkerhetskameror med
analog teknik, som successivt blev allt mer digital. 2004 skapade Mobotix sin MxPEG codec, 2006 byggdes dessutom SIP in
i alla företagets kameror och 2008 släppte man Q22 världens
första ”hemisfäriska” kamera (täcker 180 grader).
2011 lanseras IP-videoenheten Doorstation T24 – en digital
”dörrklocka” med kamera och allehanda interaktiv förmåga (är
man till exempel på jobbet kan man prata med ett leveransbud
som råkar komma då man inte är hemma), Rfid-nyckel etcetera. Detta är en av portalprodukterna för Mobotix ”decentraliserade” koncept i vilket enheterna fungerar utan aktivt stöd
från en server. Trots Doorstation T24:s mångsidighet vill Mobotix inte kopplas samman med konsumentmarknadens ”smarta
hus”-trend. Trots detta finns man i kanten på detta genom en
del av sina produkter.
Traditionellt förknippar man en kamera med en viss form den är rundad, har objektiv etcetera - men Mobotix är både
små och utbytbara, så en kamera kan se ut som en box eller
gömmas i en fågelholk. Och ges utökad funktionalitet med
exempelvis Rfid, öppna en garageport, fungera som en time
server, ha GPS-positionering med mera.
2013 får ses som ett genombrott på två fronter; dels ny
hårdvara med 5MP-sensorer, dels nya mjukvaror med bättre
rörelsedetektering (MxActivitySensor) samt brusreduceringstekniken MxLEO (Lowlight Exposure Optimization).
I år kom S15D, en övervakningskamera med dubbla värmesensorer. Samtidigt har Mobotix inkluderat ett generellt formatstöd för h.264, vilket gör att deras produkter kan samverka
i miljöer med annan befintlig teknik, något som inte är ovanligt
hos deras kundkrets.

Decentraliserat

På panelen över en del av Mobitex produkter ses nere till höger IPvideoenheten Doorstation i senaste versionen,T25.
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Decentraliserat koncept betyder i Mobotix terminologi att kamerorna givits både utökad processorkraft, täckningsförmåga
och funktionalitet. I kameran finns tvåvägsaudio, e-post, alarm
management, mikrofon, inspelning, notifiering via SMS. Enbart
detta medför att man kan ansluta upp till tio gånger fler kameror per server jämfört konkurrerande VMS-baserad inspelning.
Varje kamera är samtidigt en IP-telefon med SIP-standard
inkluderad samt med stöd för h.264 codec, samt med tvåvägskommunikation worldwide. n

CANT

Stefan Persson, GimleGroup, var en av talarna på CANTs årliga seminarium, som i slutet av november anordnades för trettionde gången.

CANT-seminarium 2014:

700 MHz-bandet hett ämne
För trettionde året i rad anordnade CANT sitt årliga seminarium 25 november. Den här gången som så många gånger förut
på Stockholmsmässan i Älvsjö. De organisatoriska ramarna
återanvändes från tidigare år men innehållet, såväl i utställningsmontrarna som från talarna på scenen, var färskt och
högaktuellt.
TEXT & FOTO: HENRIK ZEINOW
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agens moderator Anders
Appelqvist, CANT, öppnade seminariet och lämnade över till
CANT:s ordförande Mats Landbü, Polystar,
som hälsade välkommen och deklarerade
vad besökarna hade att se fram emot
under dagen.
Så var det dags att ta sig an dagens
första tema. Rubriken på det var ”700
MHz-bandet överförs till mobilt bredband
2017”. Stephan Guiance, Teracom inledde
med att notera att Teracom förlorar cirka
30 procent av nuvarande frekvensutrymme och jämförde det med att ”butiksytan”
minskas med just så mycket.
För att efter 1 april 2017 kunna sända
ut minst lika många programkanaler som
idag måste dels ny teknik användas och
dels hela nationella frekvensplanen änd-

ras. Tekniken gäller övergång till DVB-T2
vilken i sig möjliggör ökat tjänsteutbud
per MHz och dessutom gör det möjligt
att i större utsträckning nyttja SFN (Single
Frequency Network), det vill säga att
närliggande sändarstationer sänder på
samma frekvens. Omarbetningen av frekvensplanen, som görs i samarbete mellan
Teracom och PTS (Post och Telestyrelsen),
måste koordineras med Sveriges nio
grannländer. Endast ett av dem - Finland har ungefär samma tidtabell som Sverige.
De övriga åtta ”går Sverige verkligen i
otakt med”, vilket komplicerar frekvensomläggningen avsevärt.
Kanaländringarna berör så gott som alla
Teracoms sändarstationer som sänder alla
sju muxarna. Till det kommer de mindre
som endast sänder SVT-muxen.

Störning & skydd

Nästa man på scen var Göran Björk, Com
Hem. Hans uppgift var att beskriva vad ett
stort kabel-TV-bolag gör för att eliminera
störningar från LTE på såväl nuvarande 800
MHz-bandet som kommande 700 MHzbandet. Först konstaterade han att det
här med störningsrisk inte är något nytt
i kabel-TV-världen. Den har alltid funnits
och metoden att skydda sig har alltid varit
samma, nämligen säkerställa att kabelnäten är täta. Signaler utanför näten ska inte
tränga in och signalerna i näten ska inte
läcka ut.
Utifrån detta ställde Göran den retoriska
frågan vad Com Hem nu gör speciellt för
att klara LTE-störningar, varpå han visade
en alldeles tom bild. Den illustrerade tydligt hans svar på den egna frågan: ingenting speciellt görs för just dessa potentiella
störningar.
Göran konstaterade vidare att det finns
bra kablar, bra kontakter och bra verktyg
men det gäller att de som utför kontakteringarna använder produkterna rätt. Det
är viktigt att rätt typ av kontakt används
till respektive kabelsort och att relevanta
verktyg för skalning och montering nyttjas
för att den stipulerade minimiskärmningen
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Mats Landbü, Polystar.

Stephan Guiance, Teracom.

Göran Björk, Com Hem.

på 75 dB ska uppnås. Göran avslutade
med att slå fast att GRFB är mycket bättre
än GOGR, det vill säga ”gör rätt från början” är bättre än ”gör om, gör rätt”.

ces anförande och rekommenderade sina
kollegor runt om i landet att förbereda
sig noga inför Teracoms stora kanalomläggning, som är en direkt följd av 700
MHz-skiftet.

han anser väsentliga för alla som bedriver
den typen av verksamhet och exemplifierade det med frågan: ”Vad är viktigast för
dig?” – underförstått just i den aktuella
verksamheten.
En till synes kanske banal fråga, men
som kan leda vidare till väsentliga svar.
Stefan berättade att han som konsult ställt
frågan till uppdragsgivare och fått oväntade svar, som på väsentligt sätt påverkat
vidare agerande.

Frekvenser & effekter

Tredje och sista inslaget på 700 MHztemat levererade Hasse Britander. Vad har
vi lärt oss från 800 MHz-omläggningen och
hur kan vi nyttja den kunskapen inför 700
MHz-förändringen frågade han sig, och besvarade givetvis själv sina retoriska frågor.
För det första klarar den samlade teknikerkåren av alla störningsfall som löpande
uppträder mycket bra, även om den inledande perioden 2011 var lite trevande.
Just beroende på att de allra flesta störningsfall klaras av så odramatiskt finns det
ingen som vet hur omfattande störningarna egentligen är. Känt är dock att det
dominerande problemet är bredbandsförstärkare som blir överstyrda av starka LTEsignaler. Ett problem som normalt löses
med rätt placerade lågpassfilter. Antennbyte, antennflytt och förstärkarbyte är
andra åtgärder som ibland behöver tas till.
I det stora hela förväntas inga stora
skillnader mellan 800 MHz- och 700 MHzomställningarna ur störningssynpunkt.
Det skulle i så fall vara att i 700 MHz-fallet
är det kundterminalerna (mobiler med
mera) som frekvensmässigt ligger närmast
TV-kanalerna. Även om deras sändningseffekter är små kan de rent fysiskt placeras
nära utrustning för TV, vilket skulle kunna
ge fler störningar.
Vidare anknöt Hasse till Stephan Guian-

Besökarna som publik.
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Data & lönsamhet

Därefter var det Stefan Perssons, GimleGroup, uppgift att visa vilka möjligheter
det finns att använda såväl större som
mindre koaxialkabelnät för lönsam datakommunikation. Stefan inledde med att
informera om vad som hänt i DOCSIS-världen på sistone och vad som är att vänta.
Framför allt handlar det om DOCSIS 3.1,
för vilken specifikationerna var färdiga
2013 och de första produkterna väntas
bli certifierade och leveransklara nästa år.
Version 3.1 får bland annat större kapacitet, ger bättre kostnadseffektivitet och kan
användas inom större frekvensområde än
sina föregångare.
Från DOCSIS gick Stefan över till en annan teknik som kan användas i sammanhanget, nämligen MoCA (Multimedia over
Coax Alliance). MoCA är formellt ingen
standard men har anammats av ett flertal
leverantörer, främst i USA.
Som tydligt framgår av MoCA-dokumenten är tekniken framtagen för
bostadsinterna nät, men har även funnit
användning i flerbostadshus för anslutning av flera bostäder till olika former av
”bredbandsnät”.
Även MoCA finns i olika versioner och
Stefan rekommenderade, av såväl kapacitets- som säkerhetsskäl, att använda den
senaste versionen – MoCA 2.0.
Från tekniken växlade Stefan över till
frågan hur man som nätägare/-operatör
kan bedriva lönsam verksamhet med
datakommunikation i sina nät. Eftersom
förutsättningarna är så markant olika
för skilda nät är det omöjligt att leverera
något som kan likna en affärsplan menade
Stefan. Däremot ville han gärna leverera
några tankeställare och funderingar som

Tjuvtittande & lagar

Efter den välsmakande lunchen höll Anders Braf, Nordic Content Protection (alias
STOP), med bravur lunchdåsigheten borta
med ett intressant anförande om hur
det olovliga tjuvtittandet på TV-program
bekämpas i de nordiska länderna.
I Sverige har en ny lag, som gör det olagligt för privatpersoner att se betal-TV via
illegala nätverk, trätt i kraft. Sedan tidigare
finns lagar mot all yrkesmässig hantering
av illegal avkodningsutrustning. Anders
refererade också några färska domar som
visar att skadeståndsbeloppen kan bli
stora - 4,5 respektive 21 miljoner kronor
- för personer som döms för organiserat
tjuvtittande.
Trots STOPs idoga arbete framgick med
all tydlighet att det finns mycket mer att
göra för att skydda TV-industrins alster.
Ett närliggande ämne tog sig Anders Appelqvist, CANT, Erik Löfberg, Canal Digital,
och Marcus Sundh, Sappa, därefter an
– nämligen olika aspekter på hur upphovs- och programrättigheter skyddas och
hanteras.
Anders beskrev några rättsfall där CopySwede och produkttillverkare respektive
tjänsteoperatörer har helt olika uppfattningar hur upphovsmän ska ersättas. De
kommande domarna kan bli nog så intressanta att ta del av.
Erik och Marcus fokuserade på hur
TV-program med hjälp av krypteringar på
korrekt sätt kan vidaresändas i kabelnät.

CANT

Hasse Britander.

Radio & skärmning

”Lokal radiokommunikation” skulle kunna
vara ett samlingsnamn på det Mats Larsson, MIC Nordic behandlade. Moderna
byggnader är ofta radiomässigt mycket väl
avskärmade. Det är en effekt av de fasadmaterial som är en konsekvens av nutida
”lågenergiambitioner”.
För att säkerställa fullgod funktion för
mobil telefoni/bredband (3G och 4G)
måste husen förses med interna system
kopplade till ordinarie 3G- och 4G nät.
Dessa fastighetsnät blir både omfattande
och komplicerade när kontorskomplexen
är stora och rymmer många användare.
Ett annat ämne som Mats tog upp var
den påverkan den förväntade expansionen
av 4G/LTE och 5G/Het Net (?) kan ha på
andra tjänster.
Mats tredje delområde var W-LAN –
eller WiFi. Det är viktigt att ha tillgång till
olika typer av mätinstrument för att på ett
effektivt sätt kunna övervaka anläggningarna och vid behov felsöka i dem.

IPTV & stabilitet

Hur kan man konstatera att IPTV fungerar
hela vägen hem till abonnenterna och hur
kan man finna orsaker till varför det ibland
inte gör det? De frågorna hade ställts till
Marcus Friman, Netrounds.
Innan han gav sig in på att besvara
frågorna visade han ett typiskt exempel
på hur det kan se ut när allt inte fungerar som det ska. Ett kort avsnitt av ett
TV-program med otaliga störningar, som
tyvärr många av seminariebesökarna
kunde känna igen. Marcus började med
att pedagogiskt och kortfattat beskriva
principerna för IPTV för att med detta som
grund beskriva hur signalöverföringen säkerställs respektive vad som kan gå snett.
De ”paket” som utgör IPTV-sändningar
innehåller flera delar som lämpar sig för
mätning och detektering. Det är grunden
för övervakningen. Är alla parametrar
korrekta hos abonnenterna är allt frid och

Anders Braf, Nordic Content Protection.

Erik Löfberg, Canal Digital.

fröjd. Om däremot något är avvikande så
är den gångbara metoden att genomföra
mätningarna på olika nivåer i näten för att
därigenom kunna dra relevanta slutsatser.
Mätningarna görs med instrument som registrerar signalerna under en med hänsyn
till mätningarnas natur avvägd tid.

dande av olika Internetöverförda tjänster.
Det hela mynnade ut i frågan vilka goda
råd det finns att ge familjen Svensson.
Detta var inledningen till en paneldiskussion där Anders Appelqvist, Marcus
Sundh, Stefan Persson och Hasse Britander, som alla varit i farten tidigare under
dagen, tillsammans med Olof Mattiasson,
C-SAM, försökte besvara den inledningsvis
ställda frågan.
Svaren blev omfattande och mångfasetterade. Bland annat beskrev Anders ett antal OTT-tjänster och Marcus visade på hur
effektiva koaxnäten kan vara som signalbärare. Olof och Stefan betonade det viktiga
att snabbt och korrekt agera på kunders
önskemål, krav och felanmälningar. Hasse
framförde sin uppfattning att familjen
Svensson och alla deras gelikar har behov
att få hjälp med sina bostadsinterna nät
(såväl med kabel som trådlösa).
Här finns en rejäl marknad för de tekniker som vill ta sig an uppgiften. Det är ett
ganska brett område och många behöver
kanske därför först bättra på sina egna
kunskaper.
Utställningen i samband med seminariet
har genom åren varit av stor betydelse. Så
även i år. Här fick besökare och utställare
möjlighet att samtala om nya och beprövade produkter, system och tjänster. Årets
utställare var, för en gångs skull uppräknade i omvänd alfabetisk ordning: WISI,
Triax, Teracom, Teleste, Special-Elektronik,
SkyLink, Polystar, MIC, Nordic, Macab,
Dansk Kabel TV, Cryptoguard, Canal Digital, Boxer, Barcom, Arco & Antennlaget. n

Protokoll & formulär

I samband med att CANT:s disciplinnämnd
hanterade två ärenden i början av 2014
fick CANT:s auktorisationsråd upp ögonen
för att protokollsformuläret för provning
av fastighetsnät för kabel-TV behövde en
ytterligare översyn.
Sagt och gjort – under våren utarbetades en ny version av protokollsformuläret
plus formulären för bilagor. Inte nog med
det. Till de nya blanketterna kreerades
också anvisningar för hur provningar bör
utföras och protokollen utformas.
Eftersom meningen är att endast tekniker som har CANT-certifiering/Kabel-TV
ska använda nämnda formulär behövs en
annan motsvarande blankett för mindre
nät av centralantennkaraktär. Därför
skapades även en sådan. Det kanske viktigaste av allt är att varje protokoll verkligen
beskriver de faktiska förhållandena.
De nya blanketterna finns att hämta på
CANT:s webbplats. Om detta informerade
Henrik Zeinow, CANT. Han fortsatte med
att berätta att CANT under året även har
tagit fram riktlinjer för hur fastighetsnät
för kabel-TV lämpligen hanteras inför,
under och efter installation. Publikationen
som finns att ladda ner från CANT:s webb
har fått namnet ”Riktlinjer beträffande
projektering, installation, provning och
besiktning av fastighetsnät för kabel-TV”.

Diskussion & utställning

Henrik stod kvar på scenen men byte
ämne helt och hållet. Han presenterade
den fiktiva familjen Svensson och deras
behov, vanor och synpunkter beträffande
konsumtion av TV/rörlig bild och använ-

Besökarna i utställningen.
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FLEXIBELT FÖR KÖK OCH BADRUM

Vogel’s, en producent av väggfästen och monteringspaket, skall ge
nytt liv till surfplattan, genom Flex Mount som innebär att man på ett
smidigt sätt kan använda enheten i många rum i och runt huset.
Den stilfulla tablet-hållaren är ett måste i en trendsättares hem,
och kommer göra matlagning lättare och roligare för både matlagningsentusiaster och professionella kockar, anger Aurora, som distribuerar Vogel’s, och berättar att det är befogat också, då vi spenderar
runt 41,5 minuter i köket dagligen för att tillaga goda måltider.
Vogel’s har tagit fram en tablet-hållare som fästs på nolltid på en
vägg eller annat fäste. Monteringspaketet RingO ser till att den passar
för alla tablets från 7-12 tum med en tjocklek mellan 0,5 cm till 1,3
cm. Enheten kan dras, roteras och vinklas utan ansträngning så att
användaren alltid kan ha en klar bild av kökshjälpen.
Vogel’s Flex Mount kan självfallet användas på andra ställen än i
köket, till exempel i badrummet – för avslappning i badkaret. n

I december lanseras designsamarbetet mellan Sony Mobile och
den svenska designerduon Altewaisaome i butik. Ett minimalistiskt
läderarmband med dolda funktioner är resultatet när det hyllade modevarumärket tolkar Sonys SmartBand, en teknikProdukt som mäter
och analyserar statistik från användarens vardag.
– Samarbetet med Sony utmanade oss på ett helt nytt sätt. Vi
vill att armbandet ska lyfta din look på samma sätt som funktionen
utvecklar ditt digitala liv och var tvungna att tänka på aspekter som vi
vanligtvis inte gör – hur chippet ska placeras för att fungera optimalt
till exempel. Vårt mål har varit att skapa en exklusiv och minimalistisk
accessoar som varken kompromissar med designdelen eller tekniken,
berättar Randa Saome och Natalia Altewai, grundare av Altewaisaome.
Armbandet som skapats av Altewaisaome är tillverkat i mjukt koläder och lanseras i färgerna svart och brunt. Chippet, där all statistik
lagras, döljs under en guldpläterad metallbricka. Armbandets tekniska huvudfunktion är att mäta olika variabler i användarens liv, bland
annat rörelsemönster och sovrutiner, och därigenom ge användaren
en bättre uppfattning av sin vardag och mer kontroll över sitt liv.
Sony lanserade sitt första SmartBand under våren 2014. Sedan
dess har trenden med bärbara teknikprodukter vuxit starkt. Det så
kallade aktivitetsarmbandet blev till exempel nyligen utsett till årets
julklapp 2014 av HUI Research.
– För oss på Sony är det viktigt att innovativ teknik kan användas
vid alla tillfällen. Vi vill att tekniken ska bli en naturlig del av ditt liv
och hjälpa dig på ett okonstlat sätt. Samarbetet med Altewaisaome
ger våra användare chansen att utnyttja den bästa tekniken vid alla
tillfällen – på jobbet, träningen och festen. Det här är en teknikprodukt - ett smycke - som våra kunder kan bära med både stil och stolthet, kommenterar Martina Johansson, marknadschef Sony Mobile. n

BÄRBAR & RUNDSTRÅLANDE

BeoPlay A2 är en ny Bluetooth-högtalare med högtalare både på
fram- och baksidan, för att ge ”True 360 ljudupplevelse”. Med en vikt
på 1,1 kg och batteritid på upp till 24 timmar kan man med fördel ta
med sig BeoPlay 2 överallt.
A2 är tillverkad i aluminium och läder, och mäter 4,4 x 14,2 x 25,6
cm. Produkten finns i svart, grått och grönt och under skalet finner
man (på varje sida av högtalaren) ett 3 tums bas/mellanregisterelement, ett 3/4 tums diskantelement samt en 2 x 3 tums passiv
subwoofer. n
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TYSTA HÖRLURAR

Bose har lanserat QuietComfort 25, som sina bästa brusreducerande
around-ear-hörlurar någonsin.
– QuietComfort 25-hörlurarna är den nya standarden inom prestanda. Vi har förbättrat nästan allt: bättre brusreducering, verklighetstroget ljud, ett slående nytt utseende och en ny öronkåpa som
kan vikas ihop så att hörlurarna blir mindre än någonsin. Vi skulle inte
ersätta QC15-hörlurarna om vi inte hade något som var både bättre
och annorlunda – och det är QC25, berättar Sean Garrett, vd för Bose
Noise Reduction Technology Group.
QuietComfort 25-hörlurarna är resultatet av över 30 års forskning,
och tar bort mer brus än några andra Bose-hörlurar i historien –
speciellt vid låga frekvenser, anger företaget, som placerat mikrofoner både inuti och utanpå öronkåpan för att bättre kunna känna av
och mäta oönskade ljud. Mätningarna skickas sedan till ett digitalt
elektroniskt chip som räknar fram en mer exakt lika hög och motsatt
brusreduceringssignal – på en bråkdel av en millisekund.
En mer finjusterad Active EQ skall ge en smidigare frekvensåtergivning över hela ljudspektrat, oavsett ljudnivå, medan TriPort-tekniken
skall ge djupa och detaljerade låga toner, medan en lägre brusnivå
minskar det väsande ljud som ofta förekommer hos traditionella
aktivt brusreducerande hörlurar.
QuietComfort 25-hörlurarna drivs med ett AAA-batteri, som ger
upp till 35 timmars batteritid, och även om batteriet dör fortsätter
musiken att spela. Med den inbyggda mikrofonen och fjärrkontrollen är det enkelt att ta emot samtal med utvalda modeller av iPod,
iPhone och iPad och vissa smarttelefoner.
– Ingenting kan ersätta långvarig forskning. I över tre årtionden har
våra tekniker ägnat sina dagar åt att försöka skapa bättre hörlurar.
QC25-hörlurarna är ett storartat exempel på att deras slit lönar sig,
säger Sean Garrett. n

Bildstorlek har blivit en avgörande faktor för bra TV-upplevelser i en
tid då surfplattor och smarta telefoner är allmänt tillgängliga. När
man sätter sig tillrätta framför TV:n förväntar man sig en perfekt
visuell upplevelse och i det närmaste oantastligt ljud, menar Bang &
Olufsen, som lanserat en 85-tumsversion av BeoVision Avant 55, som
blev tillgänglig tidigare i år.
Det nya flaggskeppet anges leverera bilder i Ultra-HD (4K) och ljud
av perfekt Bang & Olufsen-kvalitet i utsökt design för oöverträffade
TV-upplevelser.
– BeoVision Avant 85 är en hypermodern produkt med fördelaktig
prissättning för den här storleken och innovationsnivån. Vi är stolta
över att få presentera en Bang & Olufsen-TV av stort format på en
marknad där konsumenterna förväntar sig utomordentliga hemmaupplevelser och extremt hög kvalitet, säger Tue Mantoni, CEO hos
Bang & Olufsen.
Ett av målen för Bang & Olufsens formgivare har varit att minska
BeoVision Avant 85 fysiska närvaro när TV:n inte används. Med ett
motordrivet golvstativ och väggfäste kan man välja om TV:n ska ha
en framträdande eller mer diskret plats i rummets inredning. Med
en knapptryckning på BeoRemote One-fjärrkontrollen, justerar man
TV:n till sin favoritposition, sin favoritkanal och favoritljudinställning.
När man stänger av TV:n fälls högtalarna in och TV:n återställs till sin
diskreta position nära väggen.
85-tumsversionen av BeoVision Avant innehåller direkt LED-bakljus
med lokal 2D-dämpning. Med åtta integrerade ”driver units” och en
surroundljudsmodul ska BeoVision Avant 85 leverera oöverträffade
ljudprestanda, och en integrerad 3-kanals högtalarlösning med både
centerkanal och stereo ska ge bra ljud. Man kan även utöka ljudsystemet till en komplett 7.1-surroundljudslösning, som kan kopplas
in trådlöst eftersom TV:n innehåller Immaculate Wireless Soundkonceptet. n

NYDESIGNADE SUBWOOFERS

I december kommer Pioneers nya subwoofers, TS-W311/D4/S4 och
TS-W261D4/S4, som anges vara utformade för att ge en hög ljudkvalitet med en fyllig och tydlig bas.
Med den nydesignade slutna korgen och det förstärkta chassiet
skall man få ett tätare och mer exakt ljud, anger företaget.
TS-W311D4/S4 (max 1400 W) är 30 cm subwoofer med dubbel
(D4) eller enkel (S4) talspole på 4 ohm och 400 W nominell ineffekt.
TS-W261D4/S4 (max 1200 W) är 25 cm subwoofer med dubbel
(D4) eller enkel (S4) talspole på 4 ohm och 350 W nominell ineffekt.
TS-W311 (max 1000 W) är 30 cm subwoofer med 300 W nominell
ineffekt, för användning öppet eller i tät installation. n
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P ROD U KTNYHE TER
FITBITS NYA TRÄNINGSTRIO

Fitbit har lanserat tre nya aktivitets- och träningsarmband: Fitbit
Charge, Fitbit Charge HR och Fitbit Surge. I de nya funktionerna ingår
bland annat pulsmätare, GPS, synkning av telefonsamtal och SMS
samt automatisk mätning av sömn.
– Vår målsättning har alltid varit att leverera innovation genom
exceptionell och användarvänlig design på ett sätt som ger människor större kunskap om deras hälsa. Vi förstår att folks behov och
inställning till träning skiljer sig åt. Därför erbjuder vi ett brett utbud
av träningsarmband till överkomliga priser, i alla mobila plattformar
för att passa olika typer av livsstil och mål, säger James Park, VD och
grundare av Fitbit.
* Fitbit Charge mäter steg, sträcka, kaloriförbrukning och antalet
våningsplan. Träningsstatistik i realtid och automatiska sammanfattningar direkt i Fitbit-appen samt en OLED-display som visar tid på
dygnet och realtidsstatistik. En ny, automatisk sömnmätning som
även mäter sömnkvaliteten med hjälp av en rörelseanalys, samt ett
tyst, vibrerande alarm finns också. Vid inkommande samtal vibrerar
armbandet och visar uppringarens namn eller nummer. Fitbit Charge
är vattentåligt och har upp till sju dagars batteritid på en laddning.
* Fitbit Charge HR är lik Fitbit Charge men har även utrustats med
PurePulse – en automatisk, handledsbaserad pulsmätare med LEDlampor för att upptäcka förändringar i blodvolymen när hjärtat slår.
PurePulse hjälper till att få exakt kaloriförbränning för fler aktiviteter.
Charge HR har upp till fem dagars batteritid på en laddning.
* Fitbit Surge är toppmodellen, med pekskärm, GPS och smartwatch-funktioner. Fitbit Surge innehåller alla funktioner som finns

i Fitbit Charge och Fitbit Charge HR, plus inbyggd GPS som mäter
tempo, distans, höjd, mellantider, rutthistorik samt träningssammanfattningar.
Den registrerar fler sportaktiviteter, till exempel löpning och
styrketräning, och har tillgång till omfattande sammanfattningar
med skräddarsydd mätning, träningsintensitet baserad på puls och
kaloriförbrukning.
Dessutom är den försedd med smartwatch-funktioner, som nummerpresentation, notifieringar och musikkontroll. Surge har åtta
sensorer: 3-axliga accelerometrar, gyroskop, kompass, sensor för
omgivande ljus, GPS och pulsmätare.
Den bakgrundsbelysta LCD-pekskärmen med anpassningsbar utformning skall göra det enkelt att navigera genom statistik, appar och
alarm. Surge har upp till sju dagars batteritid på en laddning. n

VÄRLDENS
FÖRSTA
TRÅDLÖSA
TRÄNINGSHEADSET
MED INBYGGD
PULSMÄTARE!

BEAT YOUR BEST
MED JABRA SPORT PULSETM WIRELESS HEADSET

WWW.JABRA.SE/SPORTPULSE

PR OD UK T N YH ETER
PS4 20TH ANNIVERSARY EDITION

TRÅDLÖS UNDERHÅLLNINGSPROJEKTOR

BenQ har lanserat W1080ST+, som världens första intuitiva projektor
för underhållning i hemmet med en ny generation trådlös Full HD,
sidoprojektion och Short Throw-teknologi.
W1080ST+ har även projektionsfunktioner som MHL-anslutning
(Mobile High-Definition Link), 1.2x flexibel zoom, inbyggda 10W högtalare, 6-segments RGBRGB-färghjul, 2200 ANSI lumen, BrilliantColor,
DLP DarkChip3, 3D Full HD-projektion och ett nytt och mer användarvänligt gränssnitt.
BenQ W1080ST+ anges vara den ideala projektorn för personlig
och familjevänlig underhållning i hemmet, designad för att förvandla
vardagsrummet till en underhållningshub för prisvärd projicering
med flexibel placering och installation. Det enda som behövs för en
100-tumsbild är en projektionsyta på 1,5 meter.
– W1080ST+ är många saker på samma gång. Den är en hemunderhållningsprojektor, en Short Throw-projektor, en vardagsrumsprojektor, men kanske viktigast en mångsidig projektor som familjer kan
använda i hemmet, placera var som helst och använda för att njuta av
Full HD-underhållning i stort format, säger Stefan Dahlqvist, Managing Director på BenQ Nordic.
BenQ W1080ST+ är utrustad med BenQ:s nya generation av trådlös
Full HD, Short Throw och sidoprojektion som möjliggör vinklad
projicering istället för begränsat till rakt framifrån. Det nya trådlösa
Full HD-kitet (tillgängligt som frivilligt tillköp) ger upp till 30 meters
räckvidd med BenQ:s överföringsteknologi för smidigaste möjliga
streaming mellan bostadens rum av okomprimerat 1080p Full HDmaterial.
W1080ST+ är ISFccc-certifierad och ger möjligheten att anlita
specialisterna från The Imaging Science Foundation för deras kalibreringsservice och gör att projektorns färgprestanda kan anpassas efter
varje specifik användarmiljö, anger företaget. n
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För att visa sin uppskattning för PlayStations trogna fans och deras
fortsatta stöd presenterar Sony Computer Entertainment en exklusiv
PlayStation 4 som liknar den första PlayStation.
Den första PlayStation (PS) lanserades 3 december 1994, och PS4
20th Anniversary Edition finns endast i 12 300 enheter i hela världen,
en siffra som speglar datumet för den första PS-lanseringen.
Den exklusiva PS4-upplagan samt medföljande tillbehör har
designats i den gråa originalfärgen och är förpackad i en särskild
jubileumsbox. Eftersom 20th Anniversary Edition är mycket begränsad kommer den inte att finnas tillgänglig för försäljning i butik. På
PLayStations Facebook-sida kommer det att publiceras information
om kommande tävlingar, samarbeten och välgörenhetsauktioner.
Den första PlayStation-konsolen banade väg för helt nya spelupplevelser, och med ett gediget spelutbud revolutionerade PlayStation
branschen och blev den första stationära konsolen att nå milstolpen
av 100 miljoner skeppade enheter världen över (Från och med maj
18, 2004 – totalt för Original PlayStation och PS ONE), anger företaget.
– PlayStation4 20th Anniversary Edition är en mycket speciell modell som påminner om vår första PlayStation som i sig har inspirerat
alla PlayStation-konsoler som lanserats de senaste två decennierna.
Den här begränsade upplagan av PS4 ger alla trogna PlayStation-fans
en känsla av nostalgi, samtidigt som den ger en ny upplevelse för
dem som aldrig testat originalkonsolen, säger Andrew House, VD och
koncernchef för Sony Computer Entertainment, Inc. n

IMPACTOLOGY FÖR IPHONE 6

Tech21 har lanserat skal till iPhone 6 och iPhone 6 Plus på den
svenska marknaden.
Med ett beprövat skydd i Impactology och en framgångsrik design
har skalen gjort stor succé i USA och England, anger företaget.
– Vi strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller utveckling.
Det är kul att redan nu kunna erbjuda konsumenter en så högkvalitativ produkt som Tech21:s nya mobilskal, så kort efter iPhone 6
release, säger Håkan Sahlén, Business Developer på Cenor Nordic.
Tech21:s stöttåliga skal till iPhone 6 och iPhone 6 plus finns i flera
olika modeller och färger, från slimmade Tech21 Classic Trio Band till
heltäckande plånboksmodellen Tech21 Classic Shell Wallet.
– Vi ser en ökad efterfrågan på kvalitativa skydd för mobila enheter.
Inte bara från konsumenter utan även från företag inom exempelvis
byggsektorn. Det finns många fördelar med att investera i ett skydd
som är stöttåligt. Så som exempelvis minskade reparationskostnader
och administration, säger Håkan Sahlén. n

P ROD U KTNYHE TER
ENKLA OCH KRAFTFULLA SYSTEM

Bose har lanserat två nya underhållningssystem: CineMate 15-högtalarsystem för hemmabio och Bose Solo 15-ljudsystem för TV, som
anges gå snabbt att installera, vara lätta att använda och ge bättre
och kraftfullare ljud för allt som visas – från serier till musik, film,
sportevenemang och TV-spel.
Högtalarsystemet CineMate 15 är Boses enklaste hemmabiolösning
som omfattar en kompakt soundbar med en Acoustimass-modul.
Solo 15 är det bästa TV-högtalarsystemet av piedestaltyp från Bose.
Ljudprestandan har förbättrats jämfört med föregångaren - det populära ljudsystemet Bose Solo för TV - och storleken har ökat för att
passa dagens större TV-apparater.
Företagets patenterade TrueSpace-teknik ingår i både CineMate
15-systemet och Bose Solo 15-systemet och skall leverera ett omslutande ljud som fyller hela rummet. Båda systemen anges återge
nyanserna man oftast missar när man lyssnar via TV-högtalarna eller
traditionella soundbarsystem.
Bose CineMate 15-högtalaren är 30,5 cm bred, 7 cm djup och 8,5
cm hög, så den är lätt att placera framför TV:n. Den ansluts till TV:n
via en enda medföljande kabel och innehåller fyra egenutvecklade
ljudelement med ny konfiguration - två fram och ett på vardera sidan
- bakom ett metallgaller. På Acoustimass-modulen går det att justera
basen enligt användarens önskemål.
Modulen ansluts till CineMate-högtalaren med en tre meter lång
kabel för flexibel placering. Tillsammans anges komponenterna ge ett
fullskaligt ljud – jämnt, naturligt och detaljerat.
Systemet styrs med en ny universalfjärrkontroll som även kan

användas med andra vanliga enheter, till exempel TV, digitalbox och
Blu-rayspelare.
Bose Solo 15-systemet är 62,8 cm brett, 35,6 cm djupt och 7,6 cm
högt och passar under de flesta TV-apparater med en skärmstorlek på
upp till 50 tum. Den har fem ljudelement med centerhögtalare som
skall ge tydligare dialog i pratshower, nyhetsprogram och liknande.
Digital signalbehandlingsteknik anpassar och optimerar ljudet på
alla volymnivåer. Bara en anslutning krävs – från högtalaren till TV:n.
Precis som på CineMate 15-systemet går det att justera basen på
högtalaren. En programmerbar universalfjärrkontroll ingår också, som
används för att styra systemet och alla anslutna enheter. 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
STÖRSTA SD-KORTET

AKTIVITETSARMBAND MED SMARTAVISERINGAR

Garmin har lanserat Vivosmart – ett aktivitetsband med smartaviseringar, med vilket man kan hålla koll på sin hälsa och nå sina mål
samtidigt som man är uppkopplad mot sin smartphone och ser om
man får samtal, SMS, e-post med mera. Precis som Vívofit och Forerunner 15 lär Vivosmart känna dig och din nuvarande aktivitetsnivå
och pushar dig mot en mer aktiv livsstil med personliga, dagliga mål
och påminner dig när det är dags att röra på sig, anger företaget. Den
inbyggda pekskärmen visar tid, datum, antal steg, distans, kalorier,
mål etcetera.
– Med aktivitetsmätning, personliga, dagliga mål och kaloriberäkning är Vivosmart som att ha en personlig tränare på sin handled.
Den utmanar och motiverar användaren till att hålla sig aktiv och
skapa livslånga hälsosamma vanor samtidigt som man är uppkopplad
mot vänner, familj och arbete, säger Andrew Silver, Produktchef för
Garmin Fitness.
Armbandet är vattentätt ner till 50 meter och har en batteritid på
upp till en vecka. Bandets yta är slät och har en dold OLED-skärm
som vaknar till liv när man trycker på den eller när man får aviseringar. Man kan aktivera displayen genom att dubbeltrycka på den och
svepa med fingret över den för att se tid, datum, antal steg, distans,
kalorier, stegmål, rörelsestapel, mottagna meddelanden med mera.
Rörelsestapeln har fem fält som börjar fyllas på efter en timmes
inaktivitet. Allt eftersom tiden går och stapeln fylls vibrerar Vivosmart
och uppmuntrar användaren till aktivitet. Går man i några minuter
så återställs rörelsestapeln. Man kan para ihop Vivosmart med ett
pulsband eller kadenssensor och få ut mer av sin aktiva livsstil och
registrera sitt träningspass. Man kan också använda Vivosmart som
en fjärrkontroll till en Garmin VIRB actionkamera.
Vivosmart synkas automatiskt med Garmin Connect Mobile App
när man kommer nära en kompatibel Bluetooth-enhet. Där ser man
hur mycket man har rört på dig, hur man har sovit och så vidare. Man
kan också tävla om virtuella utmärkelser för extra motivation och gå
med i olika onlineutmaningar. I appen kan man länka sitt konto till
MyFitnessPal för att enkelt se kaloriförbrukning inklusive basalförbränning. n
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SanDisk har lanserat Extreme Pro SDXC UHS-I minneskort på 512GB.
Kortet, som blir världens kapacitetsmässigt största SD-kort, är utvecklat för att kunna möta branschens krav på att kunna fota och filma i
4K Ultra High Definition (3840x2160p) video, och seriefotografering i
så kallat burst mode.
– Som ledande inom branschen fortsätter SanDisk att tänja
gränserna för teknikinnovationer. 4K Ultra HD är ett exempel på
teknik som driver oss att utveckla lagringslösningar som kan hantera
enorma filstorlekar. SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I 512GB-kortet är
en fantastisk utveckling, främst för proffsen, för att på ett pålitligt sätt
kunna lagra mer på ett enda kort, säger Dinesh Bahal, vice president
product marketing på SanDisk.
Sedan SanDisk presenterade sitt första SD-kort på 512MB år 2003
har kapacitetskraven ökat explosionsartat. Det nya SanDisk Extreme
Pro SDXC UHS-I 512GB-kortet är ett kort som fortfarande håller
samma fysiska storlek som det första SD-kortet men som har ökat
tusenfaldigt i kapacitet, och detta på bara ett decennium. Kortet är
SanDisks kapacitetsmässigt största kort hittills, med en skrivhastighet
på upp till 90MB/s och UHS Speed Class 3 (U3) inspelning för högupplöst material med flimmerfri 4K Ultra HD video.
– Nya SanDisk Extreme Pro UHS-I-kort 512GB erbjuder otrolig
hastighet och kapacitet. Våra Pocket Cinema Camera-kunder filmar
och fotar oavsett omständighet och plats och fångar fantastiskt dynamiska RAW-bilder, med otrolig ljus och skugga samtidigt. Med det nya
kortet från SanDisk får dessa personer den kreativa friheten att fota
och filma i RAW, säger Grant Petty, VD på Blackmagic Design. n

LIGHTNING-HÖRLUR

Philips har presenterat Fidelio M2L – som blir några av de första hörlurarna på marknaden med Apples Lightning-anslutning.
Philips Fidelio M2L har inbyggd förstärkare och använder 24-bits digital till analog-konvertering (DAC), vilket skall medföra att hörlurarna
ger ett mycket rikligt ljud där man kan höra musiken i minsta detalj.
– Vi är spända över att kunna presentera Philips Fidelio M2L, vår
första hörlur som har en direkt digital anslutning till iOS-enheter. Det
här innebär att vi kan erbjuda en helt fantastisk ljudupplevelse idag,
och det bäddar också för mycket spännande innovation i framtiden,
säger Jakob Axelsson, Nordic Marketing Manager för hörlurar på
WOOX Innovations.
Genom att ta fördel av Lightning-anslutningens digitala signal så
kan Fidelio M2L helt utesluta potentiell crosstalk och andra störningar, anger företaget, och berättar att för att kunna erbjuda ett äkta
HiFi-ljud så har Fidelio M2L 40 mm ljudelement i neodym, ett material med extremt hög magnetisk energidensitet som ger ett mycket
stort dynamiskt omfång. Den akustiskt utformade stängda designen
skall ge utmärkt brusreducering samtidigt som hörlurarna ger en
kontrollerad och dynamisk bas. n

P ERSO NNYTT
MEDIA MARKT – PETER NILSSON

Peter Nilsson har tillträtt som HR-direktör på Media Markt. Det har gjorts flera rekryteringar av nyckelpersoner i syfte att etablera en stark ledning för Media Markt Sverige. Peter kommer närmast från en roll som
HR-direktör på TDC Sverige AB där han var i åtta år. Innan dess har han bland annat arbetat på ONOFF och
Ericsson.
– Jag var redan innan min anställning en trogen kund på Media Markt så därför är det extra roligt att få
vara med på den resa företaget just nu gör för att stärka sin position på den svenska hemelektronikmarknaden. Med erfarenhet från tidigare HR-arbete inom teknik- och telekommunikationsföretag hoppas jag
kunna bidra till en positiv utveckling av företaget, säger Peter Nilsson, HR-direktör på Media Markt. n

BOXER – PER WIKLUND

Per Wiklund har tillträtt som Commercial Director på Boxer Sverige. Per kommer närmast från en roll där
han ansvarat för uppbyggnaden av Boxers bredbands- och telefoniverksamhet gällande sälj- och marknadsfrågor. Han har också haft många ledande befattningar inom koncernen. Bland annat var Per med och
startade Boxer, då i rollen som försäljningsdirektör. Han har även varit chef för koncernens internationella
verksamhet.
– Jag tycker det är otroligt roligt att åter få kliva in och driva försäljnings- och marknadsföringsarbetet
framåt. Förra gången jag gjorde detta stod Boxer inför att bygga upp digital-TV-verksamheten i det svenska
marknätet. Nu står vi inför en liknande situation – att bygga upp och sälja tjänster för en TV-marknad i
stark förändring, där konsumenten vill ha alla tjänster på alla typer av enheter, säger Per Wiklund.
Som en konsekvens av förändringarna har en överenskommelse gjorts i samförstånd med Mattias Skoog
om att han lämnar Boxer och rollen som försäljningsdirektör.
– Förändringen av vår sälj- och marknadsavdelning är en av många pusselbitar som krävs för att relansera Boxer som ett växande företag som är relevant för alla. Mattias har gjort ett bra jobb med att leda
Boxers försäljningsavdelning och jag vill tacka honom för detta och önska honom lycka till framöver, säger
Jonas Lönnquist, VD Boxer. n

GRUNDIG – PER KRISTIAN ERVIK

Per Kristian Ervik tillträder 1 januari 2015 som administrerande direktör i Grundig Nordic No As och Grundig Nordic AB. Per Kristian Ervik kommer senast från en tjänst som GM consumer på Frigoglass S.A.I.C.
Rekryteringen av Ervik är en del av Grundigs ambition att bli en ledande aktör inom både vit- og brunvaror
på den nordiska marknaden.
– Vi är väldigt nöjda med att ha Per Kristian med i laget. Vi är säkra på att han är rätt person att leda
företaget genom expansionsperioden för att etablera Grundig som en marknadsledare i Norden, säger
Cemal Can Dincer, Sales Director i Europa, Amerika og Asia-Pacific i Arcelik.
Pål Haugen slutade som administrerande direktör 31 oktober, men fortsätter i branschen med sitt
nystartade rådgivningsföretag, Nordic Consult AS, som specialiserar sig på sälj- och ledarskapsrådgivning
inom elektronikbranschen.
– Pål Haugen har varit en enastående resurs för Grundig Nordic genom sina 38 år i sällskapet. Vi önskar
honom lycka till med sitt nya projekt, och vi vet att vi kommer till att dra stor nytta av hans kompetans som
konsult, säger Cemal Can Dincer. n

BRANSCHKANSLIET – KLAS ELM

Klas Elm blir ny VD för Branschkansliet från 1 januari 2015. Klas Elm är idag VD för ElektronikBranschen
och ordförande i Svensk Cykling. I och med årsskiftet tar han över Branschkansliet efter Lennart Uhlmann.
Branschkansliet administrerar cirka 40 olika branschorganisationer och har 25 anställda. Branschkansliet
har goda kontakter med myndigheter och media och hjälper de anslutna föreningarna med allt från lokaloch personalbehov till bland annat marknadsinformation, myndighetsbeslut och juridik.
Lennart Uhlmann kommer att fortsätta som branschansvarig för bland annat Stål och Metallföreningen.
Klas Elm kommer också att fortsätta arbeta med ElektronikBranschen och Svensk Cykling.
Klas Elm är utbildad jurist från Uppsala Universitet och har en bakgrund bland annat inom regeringskansliet och IT-branschen. n

SMARTSIGN - MARTIN ROMANOWSKI

Smartsign AB med huvudkontor i Dalarna satsar på att expandera både regionalt och globalt. Därför har
företaget nu anställt Martin Romanowski som ny vd.
Martin Romanowski kommer närmast från företaget Smarteq AB där han är försäljnings- och marknadsdirektör. Han börjar sitt nya jobb vid årsskiftet.
– Inom tre år finns vi representerade med kontor i tio nya länder. Försäljning är min största styrka. Mitt
huvudfokus kommer att vara på försäljning och expansion globalt, säger Martin Romanowski. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Specifikation av skador
En konsument som drabbas av en ekonomisk
skada till följd av ett fel i en vara kan ha rätt
till ersättning för denna skada. Till det yrkade
beloppets storlek bör någon form av specifikation bifogas.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en tvättmaskin för 3 580 kr. Elva månader efter köpet upptäckte hon att tvättmaskinen var
felaktig eftersom den orsakade små hål i kläderna.
Efter två månader reklamerade hon felet. Efter undersökning
bytte tillverkaren ut trumman eftersom denna var felaktig då det
fanns en hålig ”innerkant” som orsakade skador på kläderna.
Tillverkaren skulle inte ha bytt trumman om den inte varit
felaktig. Hon har rätt till ersättning med 11 000 kronor för de cirka
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40 klädesplagg om förstörts av tvättmaskinen. Kunden har yrkat
ersättning med 11 000 kr.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandet. När kunden påtalade att tvättmaskinen var felaktig var garantitiden utgången. Trots att hon inte
bevisat att tvättmaskinen var felaktig i köprättslig mening medgav
tillverkaren av goodwill att byta trumman. Tillverkaren medgav
också att stå för halva den självrisk som kunden hade om hon
utnyttjade sin försäkring.
Med hänsyn till det som nu anförts är bolaget inte skyldigt att
ersätta kunden för förstörda kläder. Till detta kommer att kunden
använt tvättmaskinen under lång tid trots att hon märkte att kläder gick sönder. Skadorna har därmed blivit onödigt omfattande.

Nämndens bedömning och beslut

”Av utredningen framgår att köparen har reklamerat fel i tvättmaskinen och att säljaren har bytt trumman i maskinen. Det får

W

ARN

därigenom anses bevisat att tvättmaskinen varit felaktig.
Köparen har begärt ersättning för kläder som skadats när hon
använt tvättmaskinen.
Nämnden gör i denna del följande överväganden. En konsument som drabbas av en ekonomisk skada till följd av ett fel i en
vara kan ha rätt till ersättning för denna skada. Det som då ska
ersättas är som huvudregel den skadade egendomens värde vid
skadetillfållet. Konsumenten får alltså vanligtvis inte ersättning
för återköpsvärdet eller det ursprungliga värdet, det vill säga
inköpspriset. En skadelidande är skyldig att begränsa sin skada.
Det betyder att man inte har rätt till ersättning för en sådan ekonomisk skada som hade kunnat undvikas om man hade vidtagit
skäliga åtgärder för att begränsa skadeverkningarna.
Av utredningen framgår att köparen kläder skadats till följd av
felet i tvättmaskinen.
Det framgår emellertid också att köparen fortsatt att använda
tvättmaskinen trots att hon kände till att den var trasig och att
det fanns risk för att hennes kläder skadades. Hon har därför
inte vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Hon har
därmed inte rätt till ersättning för skadorna på samtliga kläder.
Vid bedömningen ska också beaktas att köparen inte har presenterat någon bevisning till styrkande av de skadade klädernas
värde samt att fråga var om använda kläder, vars värde är lägre än
värdet på helt nya kläder. Vid en samlad bedömning anser nämnden att köparen bör vara skäligen tillgodosedd med ett belopp om
1 000 kr för de skadade kläderna.
Nämnden rekommenderar säljaren att till köparen betala 1 000
kr.” n

Branschmiddag på CES

I

samband med CES2014 anordnades för första gången en
dansk/norsk/svensk branschmiddag, som lockade drygt
60 deltagare till den italienska restaurangen Maggiano’s – strategiskt väl placerad för de som går direkt från Showstoppers
evenemang på Wynn till restaurangen.
Branschorganisationerna har beslutat att upprepa press- och
branschmiddagen i samband med CES2015 och bjuder in journalister (gratis) samt leverantörer (faktureras cirka 1 000SEK
plus moms för mat och dryck) till Maggiano’s Little Italy (3200
Las Vegas Blvd South #2144) tisdagen den 6 januari 2015
klockan 19.30 – mingel plus middag.
Anmäl er senast 19 december (leverantörer, ange refnr/POnr om det behövs) till kristina@elektronikbranschen.se. n

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

WWW.SALENORDIC.COM

+46 8 546 755 00
PEOPLE@SALENORDIC.COM

V IT T

Robert Marcuse, försäljningschef Severin svenska AB, i företagets monter på IFA2014 – där bland annat dammsugare i olika former visades upp.

IFA2014 – Severin:

Golvvård med mera
Efter flera års produktutveckling lanserade
Severin på IFA2014 sitt nyutvecklade golvvårdsprogram under samlingsnamnet Severin
Floorcare.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

everin återupptar nu dammsugare i produktlinjen,
och på IFA berättade de att de efter flera års produktutveckling är redo att släppa sitt nyutvecklade
golvvårdsprogram på marknaden, under samlingsnamnet Severin
Floorcare. Med det nya sortimentet dammsugare och ångmoppar
startar de ett nytt kapitel i företagets historia.
– Vi är både glada och stolta över vårt nya golvvårdsprogram
som blir en stark utmanare inom segmentet. För att hamna rätt
på marknaden har vi rekryterat två branschexperter i form av Ralf
Wietek och Thomas Meyer. De är väl bevandrade inom såväl upphandlings- som handelssidan och kan tillföra sina kunskaper till
processen som helhet, säger Rudolf Schulte, Managing Director
på Severin.
Det nya sortimentet lanserades samtidigt som de nya lagarna
för dammsugare trädde i kraft första september 2014. Med dessa
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lagar som riktmärke och egen hög standard kan Severin erbjuda
högkvalitativa produkter till intressanta priser och bra marginaler
för handlarna, anger företaget.
De första modellerna som lanserats är BC 7055 S’Power
Snowwhite XL (påsversionen) och MY 7105 S’Power Non-Stop
(påslös version). Det är modeller som redan uppfyller det andra
steget i den nya standarden som kommer att träda i kraft år 2017.
Även cyklonmodeller med konstant hög sugeffekt blir tillgängliga för de som föredrar en praktisk och effektiv dammsugare utan
extra kostnader för påsar och filter. Severin MY 7115 S’Power
Non-Stop XL är toppmodellen inom denna typ av dammsugare.

Prisvärd robotdammsugare

I Floorcare ingår även den nya robotdammsugaren Chill, som
lanseras som en lågmäld robot som utför jobbet utan att göra för
mycket väsen av sig. Tystlåten och smidig far den fram med sina
extra långa borstar för att även kunna fånga upp damm i hörn och
skrymslen, och det kan inte bli så mycket enklare – det är bara att
trycka på knappen och den sätter igång, berättar Severin.
Chill rengör hårda golv och mattor med kort lugg. Den är endast
7 cm hög för att kunna komma in under möbler. Med extra lång
drifttid på cirka 90 minuter klarar den av upp till 100 kvadratmeter golvyta på en laddning. Vid trappor stannar den upp och
vänder i och med de inbyggda sensorerna.

BaByliss Nordic
Europeisk marknadsledare öppnar svenskt dotterbolag
Nu är det klart att BaByliss ska etablera sig i Norden med
eget dotterbolag.
I januari 2015 öppnar BaByliss sitt nordiska huvudkontor i
Malmö, teamet växer till 14 anställda och vi ändrar hela
strukturen för bolaget. Detta är ett skifte efter nästan
40-års närvaro i Norden.
Förändringarna implementeras först på den
svenska marknaden, men för samtliga marknader
betyder det ett större fokus på branding och
positionering av BaByliss.
Därför har vi glädjen att presentera ett nytt
produktsortiment, vi kommer även att göra stora
satsningar inom befintliga kategorier. För att
nämna något så kommer BaByliss att höja
standarden inom hårfönar genom att tillverka
de i Italien. En ny generation av Curl Secret
produkter är på gång, och via Bluetooth kopplar
vi IPL produkter med din smartphone.
Det kommer att bli ett spännande och
innehållsrikt år.
Med vänlig hälsning
BaByliss Nordic

Nytt huvudkontor:
BaByliss Nordic AB
Emporia
Hyllie stationsväg 42
Kontorsbyg Syd
215 32 Malmö
Sverige
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För teälskare

Trenden när det handlar om att dricka te växer i Sverige och det
dyker upp allt fler tevarianter i både specialbutiker och vanliga
matvarubutiker, berättar Severin, och förklarar att allt fler börjar
känna till att te är en känslig råvara som kräver varsam behandling
när det gäller vattentemperaturer. Grönt, vitt och oolong te blir
exempelvis beskt om man brygger det för länge och i fel temperatur.
Severin har tagit fram en tekokare som underlättar bryggningen
för alla teälskare. Med fyra temperaturinställningar klarar den av
att leverera rätt temperatur till i stor sett alla tesorter på marknaden. Exempelvis så förespråkar många experter att grönt te
bryggs på 70 grader, vitt te på 80 och oolonga på 90 grader. Bereder man svart te, yogi te eller rooibos bör vattnet vara kokhett.
Tebryggaren från Severin har touchknappar för 70, 80, 90
respektive 100 graders vattentemperatur, och när teet är klart
kan bryggaren sättas på varmhållning med rätt temperatur. Den
kan självklart användas även som vattenkokare och levereras med
såväl bryggenhet som separat lock för vattenkokning.
– Tedrickandet ökar, och det är ganska ovanligt med tebryggare
än så länge, säger Robert Marcuse, försäljningschef på Severin
svenska AB, och berättar att Severin på IFA visade upp inte mindre
än 70 nya produkter.

Mobil vitaminkick

Oavsett om man tränar eller inte så är det viktigt med näring till
kroppen. Hälsosam kost spelar allt större roll i livet för många
människor. Vi ägnar allt mer uppmärksamhet åt näringsvärden,
vitaminer och mineraler i vardagen.
Många blenders har plastkannor av polykarbonat som bör undvikas då det är uppbyggt av bisfenol A (BPA), ett ämne som idag
är förbjudet i exempelvis nappflaskor och barnmatsburkar, anger
Severin, som lanserat Smoothie Mix & Go – med två behållare
tillverkade av Tritanplast, vilket är en kemiskt resistent plast helt
fri från bisfenol A. Tritanplast klarar stora temperaturskillnader
och kan även stoppas i frysen utan risk att den spricker.
Smoothie Mix & Go lanseras som perfekt för en aktiv livsstil –
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det är bara att mixa bär, frukt och grönsaker direkt i den mobila
behållaren och ta med sig smoothien i väskan när den är klar. Två
behållare medföljer, vilket gör det möjligt för fler i familjen att
njuta av en vitaminkick på jobbet, i skolan, eller efter träningen.

Gourmetmat för hemmakocken

Hemligheten på finkrogarna stavas Sous Vide, berättar Severin,
och förklarar att det är tillagningsmetoden som förhöjer smaken
på allt från kött och fågel, till fisk och grönsaker. Tillagningstemperaturen blir perfekt och även kött av billigare sort blir härligt mört
och skapar en smakexplosion i munnen. Det är en mild och fettfri
tillagningsmetod som bevarar vitaminer och viktiga näringsämnen, anger företaget, som tagit fram en Sous Vide Cooker för den
kräsne hemmakocken som gärna vill imponera på både sig själv
och andra. Till den behövs en vakuumapparat som påsförsluter
råvarorna, vilka sedan tillagas i ett vattenbad som håller rätt temperatur för bästa resultat.
Efter tillagningen i Sous Vide Cooker kan köttet brynas på en
kort stund eller läggas på grillen för att få en fin stekyta. Alla ingredienser vakuumförpackas och läggs ner i Sous Vide Cooker för
att smälta ihop, därefter är det bara att vispa ihop såserna.

Om Severin

Sedan företaget etablerades 1892 i Sundern i Tyskland har
Severin tillverkat och sålt elektriska hushållsapparater under 60
år. Idag sysselsätter Severin fler än 3 000 människor runt om i
världen. Företaget har en produktportfölj som består av fler än
200 olika elektriska apparater. I detta omfattande sortiment ingår
bland annat helautomatiska kaffebryggare, vattenkokare, brödrostar, äggkokare, elgrillar och raclettegrillar, dammsugare, mixers,
hår- och kroppsvårdsprodukter. Severin säljer sina apparater i
drygt 80 länder i samarbete med försäljningspartners. Severin
har även egna försäljningskontor i Frankrike, Spanien, Sverige,
Nederländerna, Italien och Polen. Bolaget driver egna produktionsanläggningar i de kinesiska städerna Shenzhen och Panyu,
som komplement till den egna fabriken i Sundern Sauerland. Mer
information på www.severin.se. n

med truf low ® t ek nolog i

ex pres s io n ist co llectio n ®
Electrolux nya Expressionist Collection® blender är utrustad med
TruFlow® teknologi, titaniumbelagda skärblad och en 900 W motor. Detta gör
att du med lätthet kan mixa ihop din favorit smoothie på bara några minuter.

V IT T
NYA GENERATIONENS KÖKSMASKIN

SAKNAT SOLLJUS

Bristen på solljus under de mörka vintermånaderna påverkar våra
energinivåer. I en ny opinionsundersökning uppger hela 67 procent
av svenskarna att de har hoppat över någon aktivitet under vinterhalvåret på grund av bristande energi.
Det är ingen nyhet att solljus är viktigt för vårt välmående. Långa
arbetsdagar inomhus under de mörkare vintermånaderna innebär att
vi får färre timmar i dagsljus. Hela 8 av 10 svenskar uppger att de har
mindre energi under vinterhalvåret.
Bristen på energi får oss att försumma vårt privatliv. Två av tre, 67
procent, uppger att energisvackan har lett till att de har hoppat över
någon aktivitet. Vanligast är att hoppa över träningen (46 procent),
följt av att träffa släkt och/eller vänner (30 procent) och delta i afterwork (23 procent). Energisvackorna påverkar även arbetet då hälften,
47 procent, känner sig tröttare på jobbet under vinterhalvåret. Det
visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Philips.
– Våra liv blir allt mer krävande och vi vill kunna hålla energinivån
på topp även på vintern. Med nya energilampan EnergyUp ökar
energinivån, så att vi orkar och hinner göra allt det roliga efter jobbet,
säger Madelene Öhlin, nordisk marknadsansvarig för Beauty, Philips.
Philips EnergyUp (som finns i tre modeller – HF3419, HF3420 och
HF3430) är en energilampa som använder dagsljusets naturliga kraft
för att höja energinivån och humöret. Kliniska tester visar att EnergyUp är effektiv mot vinterdepression och trötthet, anger Philips. n

Kenwood anger att de har kokat ned 65 år av sin matlagningserfarenhet och utvecklat en köksmaskin som är såväl intelligent som användarvänlig – Chef Sense XL. Den rostfria blandskålen har ingraverade
mått på insidan, vilket gör det möjligt att mäta ingredienserna direkt
i skålen, samt greppvänliga handtag på sidorna och stänkskydd som
minimerar spillet. Chef Sense XL har en intelligent hastighetsknapp
som går från försiktig start till full hastighet för att kunna ge en perfekt blandning. Dessutom har Chef Sense XL en speciell blandteknik –
när tillberedningsverktyget snurrar åt ena hållet så roterar sockeln åt
det andra. En teknologi som utvecklats för att inget av ingredienserna
ska hamna på sidan och inte blandas med.
Till Chef Sense XL finns över 20 tillbehör som gör köksmaskinen
mycket mångsidig. Och äger man en Kenwoodmaskin sedan tidigare
gör en enkel adapterlösning det möjligt att använda även de tillsatserna till sin Chef Sense XL.
– Bakentusiaster kommer att älska allt som går att kreera med Chef
Sense XL. Tillbehör som K-visp som blandar ingredienser är perfekt
för att krossa kakor till cheesecaken, ballongvispen fixar luftiga
smetar till rulltårtan och degkroken knådar lätt krångligare degar
som brioche- eller pizzadeg, säger Ulrika Ekelund, Brand Manager
Kenwood.
Chef Sense XL har en stor blandskål på 6,7 liter och en 1200-watts
motor som enkelt skall klara större kvantiteter. n

OUMBÄRLIG STAVMIXER

Multiquick 7 stavmixer är Brauns senaste tillskott i Multiquick-familjen, och anges vara ett oumbärligt köksverktyg. Med en hastighetskontroll, barnlås och Brauns patenterade klockformade Powerbellskaft tillreds såser, soppor, drinkar och smoothies enkelt – med bara
en hand.
Brauns nya stavmixer Multiquick 7 är försedd med en unik hastighetsknapp, som gör att man med ett och samma grepp kan anpassa
och justera hastigheten med ett enkelt tryck – ju mer man trycker
desto snabbare går det. Och för att betrygga sig om barnens säkerhet i köket har stavmixern också ett barnlås som förhindrar felaktig
användning.
Handmixern anges fungera utmärkt för att tillreda allt från såser,
soppor och barnmat till drinkar. Mixerdelen är av rostfritt stål och tål
maskindisk. n
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Leader of the Eco force

UltraOne Green
Högre prestanda, lägre energiförbrukning

STÄDEFFEKTIVITET
I TOPPKLASS

=
AND A-CLASS RATING ALSO ON HARD FLOOR PICK UP AND DUST RE-EMISSION

=

ÖVERLÄGSEN
HANTERING

EXTREMT
TYST

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
KOMPAKT KAFFEMASKIN

RAKAPPARAT FÖR VÅTRAKNING

Braun har lanserat WaterFlex, som en rakapparat designad för att
inspirera män att utforska och uppleva den oslagbara känslan som
kommer från rakning med vatten, raklödder eller gel.
Rakning med rakapparat betyder inte längre enbart torrakning.
Braun WaterFlex är särskilt utvecklad för att användas tillsammans
med vatten, raklödder eller gel. WaterFlex skall förena det bästa av
två världar – den oslagbara prestandan man förväntar sig av Braun
och komforten från våtrakning.
Rakhuvudet är svängbart upp till 33 grader för maximal flexibilitet,
vilket anges möjliggöra en nära rakning av stora ytor såsom hakan
och käklinjen. WaterFlex har ett trebladigt klippsystem, OptiBlade,
för optimal närhet och hudkomfort. Rakapparaten är vattentät ner till
fem meters djup utan risk för att vatten kommer in i apparaten.
En undersökning gjord av Braun visar att upp till 85 procent av
männen som testat en rakapparat anpassad för att användas i vatten
kommer att fortsätta med det.
– På Braun tycker vi att den nya WaterFlex kombinerar både prestanda och komfort för att hjälpa män möta dagen fulla av självförtroende och med svikt i steget. Vi är säkra på att män som vågar testa
elektrisk rakning med vatten, raklödder eller gel kommer att känna
sig fräscha och redo att möta dagen, säger Zbyszek Kalenik, Braun
Communications Manager. n

Autentica är De’Longhis nya, superkompakta kaffemaskinsserie som
skall garantera en smakrik kaffeupplevelse oavsett om du är proffsig
barista eller bara kaffeälskare. Rena linjer och en diskret elegans i
kompakt modell med högkvalitativ teknologi gör att maskinen även
passar de mindre köken, anger företaget.
Toppmodellen i serien, Autentica Capuccino, har försetts med
det nya ”Lattecrema”-systemet som skall ge ett fluffigt och krämigt
mjölkskum genom ett enkelt tryck. Med de två andra modellerna i
serien, Autentica och Autentica Plus, får man skumma mjölken på
egen hand.
Gemensamt för de tre modellerna är att de erbjuder två nya kaffespecialiteter i den digitala menyn. ”Doppio” som är en extra stark och
intensiv dubbel espresso och ”Long” som är en smakrik variant som
kan liknas vid klassiskt filterkaffe.
– Den här kaffeserien är extremt användarvänlig och kan få vem
som helst att känna sig som en proffsig barista! Vill man göra kaffespecialiteter som macchiato, flat white, latte eller cappuccino så är
det viktigt att man har en perfekt skummad mjölk. Med en Autentica
så är man garanterad en smakrik och perfekt balanserad kaffe varje
gång, säger Ulrika Ekelund, Brand Manager på De’Longhi.
Modellerna i serien är endast 19,5 cm breda och designade i silver,
svart eller silver-svart. De har en pekskärm samt digital display med
meny över alla kaffesorter. Integrerat i maskinerna är en kaffekvarn
som går att justera till 13 olika inställningar, beroende på smak. n

ELVISP MED BALLONGVISP

C3 har lanserat en elvisp som har alla traditionella tillbehör som en
vanlig elvisp, samt ett extra tillbehör i form av en ballongvisp, vilket
anges underlätta såväl vid matlagning som bakning hemma. Elvispen
kan både vispa och knåda, är enkel att använda och har fem olika val
av hastigheter samt turboval.
Elvispen har en kraftfull motor på 250 W, kan både knåda och vispa
och anges vara enkel att använda. De tre tillbehören som ingår är
ballongvisp, degkrokar och traditionella vispar som alla går att diska i
diskmaskin.
– C3:s nya elvisp gör det enklare för dig i köket både vid matlagning som bakning. Det smarta ballongvisptillbehöret skänker dig lite
extra glädje och blir en perfekt hjälpreda när du till exempel vill vispa
grädde eller göra fluffiga maränger, säger Sandra Hjelm, Marknadschef på C3. n
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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
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KLASSISK NYHET

KRAFTFULL HEMHJÄLP

Som ett av Europas snabbast växande varumärken inom vitvaror och
hushållsprodukter har Samsung lanserat sin starkaste robotdammsugare hittills, Powerbot VR9000. Med upp till 60 gånger mer sugkraft
än Samsungs tidigare modeller (jämfört med Samsung VR10F71UCAC) och ett fullstort dammsugarmunstycke anges Powerbot VR9000
göra att man behöver ta fram sin traditionella dammsugare betydligt
mer sällan.
Inte nog med att den nya robotdammsugaren är starkare än
någonsin, den har också fått en helt ny design. Större hjul underlättar för Powerbot VR9000 att ta sig fram och över höga mattkanter
och trösklar och de konventionella sidoborstarna är ett minne blott,
vilket minskar risken att din robotdammsugare kör fast när du inte
är hemma. Den har även fått förbättrad syn med fler sensorer som
eliminerar döda vinklar. Smala stolsben är från och med nu en lätt
match, anger företaget.
Det har hänt oss alla och det kommer säkert hända igen, vi välter
ut ett saltkar eller går in med skorna på. Inga problem för Samsung
Powerbot VR9000. Med funktionen Point Cleaning behöver du bara
peka med den medföljande fjärrkontrollen på den yta du vill städa, så
kommer din Powerbot VR9000 dit direkt. Du behöver heller inte vara
orolig att din nya hemhjälp får slut på batteri efter att bara ha städat
halva ditt hem. Powerbot VR9000 är nämligen så smart att den känner av när energin börjar ta slut och tar sig då tillbaka till laddstationen, innan den fortsätter städa på samma ställe där den slutade. n
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Wilfa har lanserat sin första traditionella kaffebryggare - Wilfa Classic
- som ett komplement till de premiumbryggare som sedan tidigare
finns i sortimentet. Basmodellen är utrustad med alla egenskaper
som krävs för godast möjliga bryggkaffe och bjuder även på den stilrena design som blivit ett av Wilfas kännetecken, anger företaget.
– Wilfa Classic vänder sig till de som inte vill lägga allt för stora
pengar på sin bryggare, men som ändå inte vill göra avkall på den
goda kaffesmaken och inte minst en snygg design. Här får de både en
kaffebryggare med alla egenskaper som krävs för ett gott kaffe och
den stilrena formgivning som vi erbjuder i övriga kaffemaskiner, säger
Mattias Forsell, Sverigechef för Wilfa.
Wilfa Classic är certifierad enligt Guldbönan - som ges av European
Coffee Brewing Centre - vilket innebär att vattnet håller rätt temperatur genom hela bryggtiden. En annan nyckelfunktion för ett optimalt
kafferesultat är det manuella flödesreglaget, som gör att man enkelt
kan ställa in rätt genomströmning av vattnet genom filtret.
– Bryggaren har även en längre dropparm än många andra modeller, och det ger en jämnare spridning av vattnet över kaffet och
därmed mer smak, säger Mattias Forsell.
Den enhetliga graderingen på både kannan och vattenbehållaren
gör det enkelt att dosera mängden vatten i förhållande till mängden
kaffe. Många kaffeentusiaster föredrar att dosera i gram och volym
men i den här basmodellen är graderingen i antal koppar. Bryggare
har även en automatisk avstängning efter 40 minuters drift, något
som blir en obligatorisk EU-standard från 2015. n

INTEGRERAD MUSIK

ELKOs soundserie består av kompletta och integrerade ljudlösningar
som installeras i befintlig infrastruktur. Serien utökas nu med en
smidig och helt integrerad radio – ELKO Sound Radio 2. Till skillnad
från den ursprungliga modellen stödjer den nya även Bluetooth,
vilket innebär att även det egna musikbiblioteket blir tillgängligt.
ELKO Radio 2 har utöver en traditionell radiodel även en DAB/DAB+
mottagare.
– Sound Radio 2 bygger vidare på våra erfarenheter av integrerade
lösningar i såväl hem- som kontorsmiljö. Vi tar nu ett steg till genom
att integrera Bluetooth-tekniken och gör därmed i princip alla musikkällor tillgängliga, säger Mats Stahl, produktchef på ELKO.
ELKO Radio 2 består av en kontrollpanel samt en högtalare för
infällnad i standard apparatdosa, hörnbox eller utvändig ram och
kombineras med en ram ur Plus-serien. Soundserien omfattar, utöver
Radio 2 och Streamer även olika typer av högtalare (både tak- eller
väggmontering samt subwoofers) och kan även kombineras med
kraftfulla förstärkare. Systemet är helt modulärt och kan kombineras
och byggas ut efter behov. n

Nyhet

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

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

JUBILEUMSDISKMASKIN

I år är det 50 år sedan Bosch introducerade sina första diskmaskiner
på marknaden. Vitvaruföretagets mångåriga expertis och teknik ligger
till grund för den nya serien av jubileumsdiskmaskiner. Maskinerna
kommer i en avskalad snygg design, med teknik och prestanda som
värnar om miljön och ett perfekt diskresultat, anger företaget.
Den nya diskmaskinen anges, med sin hållbara EcoSilence drivemotor, vara extra tyst och har ett flexibelt och praktiskt korgsystem
som skall göra det enkelt att lasta den. Snabbprogrammen VarioSpeed och VarioSpeed Plus (beroende på modell) gör diskningen
extra snabb och den prisbelönade Zeolith-torkningsteknologin sparar
energi samtidigt som den torkar extra bra, där till och med saker av
plast blir torra, enligt Bosch.
Jubileumsdiskmaskinen finns i både vitt och rostfritt stål, och har
en design med plan front och programval som är dolda när maskinen
är stängd. Maskinens ”InfoLight” visar om maskinen är igång eller om
den har diskat färdigt, vilket är praktiskt då maskinen är så pass tyst
som den är. Den passar även bra som alternativ till integrerade diskmaskiner med sin stilrena design och finns i tre olika priskategorier.
– Vi på Bosch har ägnat de senaste 50 åren åt att ständigt utveckla
våra diskmaskiner inom teknik, hållbarhet och design. Den nya Jubileumsserien är ett perfekt exempel på Bosch utpräglade uppfinnaranda och förmåga att omsätta nya insikter i prisbelönt funktion och
form, säger Maria Ölander, varumärkesansvarig på Bosch hushållsapparater.
Sedan Bosch introducerade sina första serietillverkade diskmaskiner 1964 har företaget producerat 30 miljoner maskiner. Miljömässigt har Bosch maskiner gått från att 1964 förbruka 45 liter vatten per
disk till att idag endast förbruka 6-10 liter vilket är betydligt effektivare än att diska för hand. Även strömåtgången är cirka en fjärdedel
idag jämfört med 1964. n
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Nästan hälften av Europas Michelinrestauranger är utrustade med
produkter från Electrolux, anger företaget, som nu lanserar Masterpiece Collection – en ny kollektion tiltade köksprodukter för hemmakockar med sikte på stjärnglans i köket.
Masterpiece Collection inkluderar en blender, en matberedare
och en stavmixer som lutar lätt, för att undvika att luftbubblor bildas
i botten av skålen eller karaffen vilket vanligtvis hindrar ett effektivt
flöde av ingredienser. Denna PowerTilt-teknologi skall ge en mjukare
och luftigare mixning, och stavmixerns TruFlow Pro-teknologi skall ge
silkeslena resultat oavsett ingredienser.
– Vi har designat denna kollektion för att alla ska kunna göra sina
egna mästerverk hemma i köket. En kock i färd med att vispa en sås
vickar alltid lätt på bunken. Att hitta den perfekta lutningen tog år av
forskning men den här teknologin kommer ta matlagning hemma till
en helt ny nivå, säger Mari Törmälä, produktchef på Electrolux. n

KAPSELBRYGGARE & SAMARBETE

Löfbergs och tyska producenten Severin har inlett ett samarbete som
utmynnat i den nya kapselbryggaren Picco.
– Vi växer kraftigt på den svenska kapselmarknaden, Picco ska
hjälpa oss att ta marknadsandelar i hela Norden, säger Leif Sjöblom,
marknadschef på Löfbergs.
Picco är en ny kapselmaskin till Caffitaly-systemet i en kompakt
design. Det är den första kapselbryggaren som kommer att marknadsföras under Löfbergs eget varumärke.
Picco tillverkas av Severin, som är en stor producent inom elektriska hushållsapparater, med såväl eget varumärke som legoproducent för andra kända varumärken. Företaget är på uppgång i Sverige
och produkter märkta Severin tar allt större plats på hyllorna i såväl
dagligvaruhandeln som i detaljhandeln, anger företaget.
Segmentet kaffekapslar växer stadigt och det är många som uppskattar ett gott kaffe som bryggs snabbt och enkelt. Förra året ökade
Löfbergs sin kapselförsäljning med 50 procent till cirka 12 miljoner
kapslar per år. Samtidigt sålde företaget omkring 50 000 kapselbryggare.
– Med en egen brandad kapselbryggare stärker vi vårt varumärke
inom den växande marknaden för kapslar. Severin är liksom Löfbergs
erfarna och duktiga på Caffitaly-system. Vi har goda förhoppningar
om att Picco bidrar till att vi fortsätter växa på kapselsidan, säger Leif
Sjöblom. 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...

D

...om att tiden flyger

et är 23 år sedan jag började arbeta i konsumentelektronikbranschen - den 18 november 1991 var min
första dag på Expert TV-tjänst i Varberg - och den 1
februari 2015 är det 16 år sedan jag började på Rateko.
För ett halvår sedan köpte jag en bil, för första gången på 22 år
– mellan bilarna har jag haft fem motorcyklar. 1992 slog jag till på
en röd italienare med röda bilbälten - en Lancia Abarth A112 av
sista årsmodellen, från 1985 - och i somras köpte jag en grå tysk
med grå bilbälten - en Audi A3. Kan det vara åldern...
Audin har en originalstereo, från 2005, kallad Concert. Den har
RDS-radio och CD-spelare, men ingen möjlighet att på ett enkelt
sätt ansluta till exempel en mobiltelefon. Men den Jabra Freeway
jag nyttjar i bilen för handsfree-samtal har inbyggd FM-sändare,
och efter en stunds trixande hittade jag en frekvens (107,9MHz)
som fungerar hjälpligt att använda i Stockholm. Så nu kan jag
lyssna på musik via Spotify i bilen. Musiken sänds via 4G till mobilen, sedan via Bluetooth till Jabra Freeway och slutligen via FM till
bilstereon. Det låter sådär – men det låter...

D

en 17 december stängs äntligen min vanliga telefon
av. Har funderat i många år på vad jag skall med ett
08-nummer till egentligen, när de enda som ringer
det är min mamma och min bror – plus en och annan säljare som

inte greppat att det där Nix bör respekteras. Men i år har det
hänt något. Plötsligt har en massa snälla personer ringt ända från
Indien för att hjälpa mig med min infekterade Windows-dator. Jag
skulle tro att minst ett dussin Indier ringt mig i år, och varje gång
testar jag nya sätt att få dem att lägga på så snabbt som möjligt.

D

et senaste samtalet avbröt jag mitt i ”Hello sir, I am
calling from Microsoft to inform you...” med att säga
att det var konstigt att jag blir uppringd eftersom jag
endast nyttjar datorer från Apple. Blixtsnabbt replikerade han
”I am calling from Apple...” varpå jag inte kunde hålla mig utan
skrattade (elakt, jag vet) och han lade på. Om man googlar finns
en hel del mer eller mindre humoristiska exempel på vad folk har
sagt att de sagt till dessa påstridiga hjälpare, men ingenstans har
jag hittat mitt favoritskämt (mitt enda skämt) om Indier.
Ringer de en gång till innan 17 december skall jag säga att jag
köper det de vill sälja om det är så att uppringaren är en viss ålder
och har ett syskon som är vissa år äldre. Sedan skall jag fråga om
åldern, och är svaret 30 respektive 32, då handlar jag...
Dags att boka biljetter nu. Vi ses på CES!

OLA LARSSON

PS. Även om denna krönika kan verka stötande för vissa - som till
exempel min mamma, min bror och Indier - så gillar jag er skarpt.

Segrare 2014: Ulf, Matts, Hoj och Peter.

Kom närmare dramatiken
Upptäck en ny dimension hos dina favoritserier. Den välvda skärmen
ger scenerna ett imponerande djup. Spänningen flyttar närmare dig och
skapar en mäktig upplevelse. Kliv in i handlingen med Curved TV.
Se Game of Thrones på HBO Nordic
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