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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@rateko.se.
På www.rateko.se finns mer information och där kan man
också läsa branschtidningen 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@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Chefredaktör
Rateko / Eor AB
Adress: Eor AB, c/o Ola Larsson
Kristinebergsvägen 8, 1tr, 112 44 Stockholm
Mobil: +46 709 30 95 05
www.rateko.se

----------------------------------------------------------
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NU ÄR DET DAGS FÖR SVERIGE

Introduktionen av en ny spelkonsol och ett positivt trendbrott för audioprodukter
var faktorer som bidrog positivt under 2014.

I mars dyker de första modellerna i årets breda TV-utbud från LG upp i Sverige, och
först ut är två 4K/Ultra HD LCD-TV – ett flaggskepp och en förväntad storsäljare.

För ett par år sedan lanserades Office 365 för konsumenter och Microsoft klev upp
i molnet på allvar. Mycket har hänt sedan dess, och ambitionen är att man skall
kunna arbeta sömlöst oavsett plattform och enhet.

Panasonic släpper i år en rad spännande produkter - inom ett flertal kategorier - på
den europeiska marknaden, och målsättningen är att växa rejält de närmaste åren.

Distributören Cenor Nordic spår en snabbt ökande efterfrågan på slimmade skydd
för mobiler och surfplattor.

Rateko 1-2015 innehöll 16 sidor från CES – i detta nummer kommer 8 sidor till.

TV-marknaden är i stark förändring, och Boxer har som ambition att följa trenden
in i framtiden samt öka distributionen.

Mobile World Congress (MWC) anordnades för tionde gången i Barcelona,
Spanien, 2-5 mars 2015 – och med fler än 93 000 besökare från 200 länder som
besökte de drygt 2 100 utställarna var mässan större än någonsin.

Grundig påbörjade försäljning av vitvaror i Norden för exakt ett år sedan, men i
Sverige har det varit ”Time Out”. Nu är det dock dags att ändra på detta, och Grundig satsar stort även på den svenska marknaden – startskottet blir Media Markts
Kick Off på Scandic Infracity 13-18 april.

Högupplöst ljud
med Lightning kontakt.
Inbyggd DAC och förstärkare för en ljudupplevelse i 24 bit.
Med Philips Fidelio M2L-hörlurar får du HD-ljud direkt
till din iOS-enhet, utan förvrängning eller störningar.

Fidelio M2L
Hörlurar

L ED AR E
Stockholm – 10 april 2015
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Kemikalieskatt
flyttar
svensk
handel
utomlands

Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - elm@elektronikbranschen.se
(foto: Gordon Andersson)

H

emelektronikbranschens konsumenter har betalat 100 miljoner kronor
per år i kassettbandsskatt. Men det kan ju kännas obetydligt när vi i
dagarna fått förslaget på en svensk kemikalieskatt. 1,7 miljarder räknar utredningen att svenska hemelektronikkonsumenter ska betala, med start 1 januari 2016.
Men bara från svenska företag! Om konsumenten köper sin mobiltelefon eller dator från
en utländsk webbshop blir produkten upp till 320 kr billigare.
Till detta räknar utredningen med att de svenska företagen kommer att få 41 miljoner kronor i ökade administrativa kostnader första året och sedan 27 miljoner årligen,
bara för att hantera denna straffskatt. Utredningen skriver också att de räknar med en
minskad försäljning, cirka 5 procent. ElektronikBranschen har under utredningens gång
flera gånger framfört att konsumenterna i vår bransch varit tidiga med e-handel och
redan idag uppgår köpen via nätet till 25 procent. Ändå tror utredningen att endast 0,4
procentenheter av den totala försäljningen av hemelektronik flyttas över till internationell e-handel.

U

tredningens målsättning är att minska bland annat förekomsten av
flamskyddsmedel i elektronik genom att fördyra de produkter som säljs i
Sverige. Skatten föreslås uppgå till 120 kronor per kilo vara, med ett tak på
320 kr. Utredningen föreslår att det ska finnas möjlighet till avdrag för skatt med 50 procent för den elektronik som inte innehåller additiva föreningar av bromklor eller fosfor.
För elektronik som inte innehåller nämnda additiva föreningar och inte heller reaktivt
tillsatta brom- eller klorföreningar medges i stället avdrag med 75 procent. Utredningen
menar att eftersom all elektronik innehåller mer eller mindre farliga kemikalier (!) kommer det inte att vara möjligt att göra avdrag för hela skatten.
De produkter som föreslås omfattas av kemikalieskatten är bland annat mobiltelefoner,
TV-apparater, skärmar, laptops, datorer, surfplattor, datorer, routrar, trådlösa nätverk (!)
samt kyl och frys, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare, dammsugare, spisar och
mikrovågsugnar.

D

et är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel. Den
som tror att en skatt som fördyrar för svenska företag skulle påverka den
globala produktionen av hemelektronik bör tänka om. Samma produkter
kommer köpas som tidigare. Miljön kommer inte att hjälpas, men svenska företag kommer att slås ut eller flytta utomlands. Jag tror inte det är så en näringslivsvänlig regering
vill agera. Självklart ska giftiga och farliga kemikalier fasas ut och substitueras, men det
måste ske på EU-nivå. Via REACH och RoHS ska giftiga kemikalier begränsas och förbjudas, först då ändras produktionen och miljövinster uppnås. 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
BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN

DOKUMENTÄR OM COPYSWEDE

Svenske filmproducenten Daniel Bramme söker just nu finansiering
för en dokumentär om Copyswede. Målet är att via Kickstarter samla
in 280000 kr innan 26 april - sedan starten den 16 mars har halva
beloppet samlats in - för att ha dokumentären klar i oktober i år.
– En granskande dokumentär om fenomenet Copyswede förbereds just nu. Dokumentären är helt oberoende och kommer att ge
utrymme för alla aktörer som på ett eller annat sätt är drabbade
eller har förmån av Copyswede. Kulturskapare, rättighetsinnehavare,
media, elektronikbranschen, skivbolag och inte minst konsumenter
och naturligtvis Copyswede själva. En granskning av Copyswede
kan aldrig vara till Copyswedes fördel, det vet vi som har insett hur
organisationen fungerar, nu börjar även andra att få upp ögonen för
problematiken, säger Daniel Bramme, som senaste halvåret arbetat
med dokumentären från USA.
Daniel Bramme berättar att Copyswede är en organisation som fått
många att bli upprörda – dels genom deras avgifter för lagringsmedia
men även för sättet de går runt frågor som många ställer. Dokumentären skall helt enkelt granska Copyswede som organisation och
lagen de lyder under. Målet är att skapa en debatt kring lagen om
privatkopieringsersättning, en lag som drabbar många distributörer
och tillverkare inom elektronikbranschen. Dokumentären skall inte ta
politisk ställning och kommer att vara objektiv.
Den som vill veta mer kan gå in på dokumentärens hemsida som
finns på http://www.copygate.eu – kickstarterkampanjens adress är
https://www.kickstarter.com/projects/danielbramme/copygate. n

Utbyggnad av fiber utanför tät- och småort verkar ta fart. Vissa
kommuner visar en stark ökning – några med så mycket som 30
procentenheter. I de flesta av dessa finns lokala aktörer som beviljats
stödmedel för utbyggnad. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS)
Bredbandskartläggning 2014.
Utanför tät- och småort är tillgången till fiber fortfarande relativt
låg. Men den har ökat från 9 procent år 2013 till drygt 13 procent
2014. Och det finns tecken på att utbyggnaden nu tar fart. I ett trettiotal kommuner ligger ökningen på 10 procentenheter eller mer. I
fyra kommuner är ökningen mer än 30 procentenheter: Vara, Färgelanda, Sotenäs och Tanum. I de flesta kommuner med stor ökning
finns lokala aktörer, byalag, som fått stöd för utbyggnad genom PTS
eller Jordbruksverket.
– Det lokala engagemanget är väldigt viktigt för bredbandsutbyggnaden. Det ihop med bredbandsstödet har uppenbarligen gett effekt
- vi kan i rapporten se att fiber dras fram till allt fler på landsbygden,
vilket är glädjande. Och jag tror att siffran kommer att öka kraftigt
under kommande år med tanke på de 3,25 miljarder som regeringen
avsatt för bredbandsutbyggnad på landsbygden, säger Göran Marby,
generaldirektör för PTS.
Bredbandskartläggningen visar att 61 procent av alla hushåll och
företag i Sverige har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Jämfört med 2013 är det en ökning med drygt 4 procentenheter.
Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige ligger på 54 procent
vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan 2013. Tillgången till
trådlöst bredband via 4G (LTE) ökar också och ligger under 2014 på
99,7 procent.
Andelen hushåll och företag som finns i närheten av en fiberanslutning uppgick till 75 procent 2014 vilket är en ökning på 6 procentenheter från 2013. Det innebär att förutsättningarna är goda för att
tillgången till snabbt bredband ska öka ytterligare de närmaste åren.
Bredbandskartan www.bredbandskartan.pts.se - en e-tjänst som
syftar till att underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner
att komma igång med bredbandsutbyggnad - är nu uppdaterad med
den senaste statistiken från PTS Bredbandskartläggning. Man kan där
se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. n

SAPPA HAR NYA ÄGARE

Sappa har sedan februari nya ägare, det finska bolaget Anvia
Abp. Anvia skall erbjuda den finska marknaden framtidssäkra TV-,
bredbands-, telefoni- och säkerhetslösningar. De skall göra det genom
att vara en innovativ koncern i expansion med produkter och tjänster
inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknologi.
Anvia anges ligga långt fram i utvecklingen av TV-tjänster över flera
olika plattformar och då inte enbart via IPTV och en box installerad
vid TV:n. Deras prisbelönta Watson-tjänst möjliggör tittande över
både mobila enheter och datorer och den har vunnit internationella
utmärkelser för sin användarvänlighet.
– För oss är det självklart att vi fortsatt kommer att leverera stabila
TV-tjänster till våra kunder och partner. Utöver det så ser vi mycket
positivt på att få en innovativ ägare som har tydlig avsikt att satsa i
Sverige. Det möjliggör lansering av moderna tjänster i ett snabbare
tempo, vilket kommer våra svenska kunder och partner till gagn. Vår
ambition är att kunna presentera nya produkter och tjänster i snabb
takt som tydligt kommer att märkas på marknaden, meddelar Sappa. n
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TURA SCANDINAVIA I SAMARBETE MED THULE

Tura Scandinavia ingår samarbete med Thule Group och kommer
distribuera Thules välproducerade tåliga produkter till de största
återförsäljarna inom detaljhandel i Norden.
Thule grundades 1942 i Sverige med huvudkontor i Malmö och
anställda i hela världen. Thule är det största varumärket inom Thule
Group. De bedriver sin verksamhet med målet att hjälpa aktiva familjer och friluftsentusiaster att komma närmare världen och transportera allt som den aktive tycker är viktigt på ett säkert och tryggt sätt.
De tror starkt på att leva ett aktivt liv oavsett om det är i stadsmiljö
eller ute i avlägsen vildmark. n

NYHE TE R
SNABB UTBYGGNAD AV MOBILT BREDBAND

4G-näten täcker allt större del av Sveriges yta. Hösten 2014 hade
60 procent av ytan täckning av 4G-nät som ger cirka 10 Mbit/s i
bredbandshastighet. Detta är en ökning med nära 20 procentenheter,
enligt PTS årliga kartläggning av mobilnätsutbyggnaden.
Den pågående utbyggnaden av mobilnäten avspeglar sig tydligt i
Post- och telestyrelsens (PTS) kartläggning, som myndigheten lämnade till regeringen i början av mars. Täckningen för mobila bredbandstjänster har ökat snabbt, i första hand genom 4G-utbyggnaden
i yttäckande frekvensband. Denna täckning som ger cirka 10 Mbit/s i
hastighet har ökat från drygt 40 procent till cirka 60 procent av ytan.
Utvecklingen syns också i form av att antalet mastplatser som uppgraderats till snabbare 3G och 4G ökat med mer än 2500 stycken.
Yttäckningen för taltjänster, som än så länge kan erbjudas i 2G- och
3G-näten, är i princip oförändrad jämfört med kartläggningen från
2013. Den sammanlagda yttäckningen i landet för taltjänster låg på
drygt 83 procent.
– Vi ser en positiv utveckling av täckningen i landet och flera operatörer har aviserat att utbyggnaden av mobila bredbandsnät kommer
att fortsätta. PTS fortsätter sina ansträngningar för att se till att hela
landet ska ha tillgång till bra tjänster, bland annat genom frekvenstilldelning, dialoger på regional nivå och uppföljning av täckningskrav,
säger Göran Marby, generaldirektör.
De glesast befolkade länen har minst yttäckning för såväl tal som
för mobilt bredband. PTS har i uppdrag att utreda om och på vilket
sätt det så kallade 700 MHz-bandet, som blir tillgängligt för mobila
tjänster från 1 april 2017, kan användas för att öka täckningen. Dessutom deltar myndigheten aktivt i regionala dialogmöten där lokala
och regionala företrädare och mobiloperatörer möts för att diskutera
och hitta lösningar på hur täckningen kan förbättras.
PTS viktigaste verktyg för att bidra till en fortsatt mobilnätsutbyggnad är en aktiv spektrumförvaltning med fokus på att spektrum ska
skapa största möjliga samhällsnytta. n

KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MOBILA BETALTJÄNSTER

Var tredje svensk smartphoneinnehavare uppges använda mobila
betaltjänster som Pay Pal, Swish eller Wy Wallet. Nu har också Apple
och Facebook lanserat liknande tjänster internationellt. Det här gör
sannolikt att kampen om våra digitala plånböcker hårdnar ytterligare,
meddelar Mediavision.
Cirka 30 procent av alla svenskar med smartphone uppgav i slutet
av 2014 att de använder en betaltjänst i mobilen. Det visar på en
mycket snabb tillväxt under förra året med dubbelt så många användare vid slutet av 2014 jämfört med slutet av 2013.
I Sverige har tillväxten i hög grad drivits av svenska tjänster som
Swish och Wy Wallet, men framöver väntas konkurrensen hårdna –
inte minst från stora, internationella aktörer. Under hösten lanserades Apple Pay under uppmärksammade former i USA, med en miljon
aktiverade kreditkort redan efter tre dagar.
Nyligen meddelade dessutom Facebook att det framöver ska vara
möjligt för amerikanska användare att koppla sina betalkort till Messenger och föra över pengar till vänner via chattjänsten. Om och när
dessa tjänster lanseras i Sverige är osäkert, men klart är att kampen
om svenskarnas digitala plånböcker bara börjat.
– Det ökade nyttjandet vittnar om att konsumenterna idag litar
på betaltjänsterna i mobilen. Vi är vana att köpa både tjänster och
produkter via internet och förlitar oss också på att säkerhetssystemen
fungerar. Lanseringen av bankernas gratistjänst för mobila betalningar har naturligtvis drivit på utvecklingen. Mycket talar för att aktörer
som Apple och Facebook kommer driva både utveckling och konkurrens ett steg till säger Natalia Borelius, analytiker på Mediavision. n

DEEZER ELITE TILL SONOS

APPLE WATCH I NIO LÄNDER 24 APRIL

Apple har meddelat att Apple Watch blir tillgänglig 24 april för kunder
i Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Japan,
Storbritannien och USA.
– Med Apple Watch skriver vi ett nytt kapitel i berättelsen om hur
vi använder oss av teknik, och det här är något som vi tror att våra
kunder kommer att älska. Vi är ivriga att få se hur människor börjar
använda Apple Watch för att snabbt och enkelt få viktig information,
interagera med andra och bli mer medvetna om sin hälsa genom att
få bättre koll på sin dagliga aktivitet än någonsin tidigare, säger Tim
Cook, VD för Apple.
Apple Watch finns i två olika storlekar, 38 mm och 42 mm, och tre
avgränsade kollektioner – Apple Watch Sport, Apple Watch och Apple
Watch Edition.
Exakt när Apple Watch blir tillgänglig i Sverige är ännu oklart. n

Den 19 mars adderade Sonos ytterligare en högupplöst musiktjänst
till de övriga 50-talet musiktjänster som redan är integrerade i Sonos.
Deezer Elite är musiktjänsten Deezers högupplösta version, som
ger tillgång till fler än 35 miljoner låtar i lossless CD-kvalitet.
– Vårat samarbete med Sonos erbjuder den ultimata upplevelsen
för musikälskare och kombinerar det bästa trådlösa systemet för
musik i hemmet med den bästa lösningen för strömmad musik. Efter
vår tidiga succé med över 200 000 nya användare endast ett par
månader efter lanseringen är nästa naturliga steg att göra tjänsten
tillgänglig globalt, för att möta de ännu inte tillgodosedda kraven från
ljudentusiaster på alla marknader, säger Tyler Goodman, CEO Deezer
North America.
– Det är ett stort momentum inom strömmad musik just nu och
det kommer fortsätta att bli bättre och bättre för musikälskare. Vi
är exalterade för att Deezer driver på för ännu bättre kvalitet och
av att introducera Deezer Elite till fler av våra kunder runt omkring i
världen, säger Sonos CEO John MacFarlane.
Deezer erbjuder digital, strömmad musik i fler än 180 länder, med
16 miljoner aktiva månadsanvändare och sex miljoner betalande
prenumeranter globalt. n
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N YH E T E R
MMS SVOD-TOPP Q4 2014

TRENDEN ÄR TRÅDLÖST LJUD I ALLA RUM

Under 2014 ökade försäljningen av så kallade multirum-högtalare
med hela 1 400 procent jämfört med 2013 och efterfrågan förväntas
öka ytterligare under 2015, anger Elgiganten.
Behovet av trådlöst ljud har ökat dramatiskt med kundernas tillgång till smartphones, surfplattor och utbudet av strömmad musik.
– Allt talar för att 2015 blir året då multiroom-högtalarna slår
igenom på allvar. Vår bedömning är att efterfrågan ökar ytterligare
och att det i kombination med ett allt bredare utbud kommer att ta
multiroom-högtalarna från att vara en snackis på de stora elektronikmässorna till att bli en självklar del i de svenska hushållen, säger
Magnus Dahg, Försäljningschef för Ljud och Bild på Elgiganten.
Multirum-högtalarna kopplas upp mot hemmanätverket och gör
det möjligt att spela upp musik från mobilen och surfplattan i flera
rum samtidigt. Det är ett lika enkelt som flexibelt system som går att
bygga ut med flera högtalare efter hand. n

MOON OCH CERVO INLEDER SAMARBETE

De två privatägda elektronikdistributörerna Moon Radio AB och
Cervo Trading & Consulting AB inleder den 1 mars ett gemensamt
samarbete när det gäller försäljning, lagerhållning och distibution.
Moon Radio TV har sedan år 1984 hanterat sin distribution från
sitt egna lager i Surahammar. Den 1 mars köpte Cervo distributionstjänsten från Moon för lagerhållning av sina varumärken, bland annat
Dual, iRing, Hisense, Adin och ION.
Men samarbetet slutar inte där. Cervos säljkår kommer även få
tillgång till Moons hela portfölj med fokus på bland annat Magnat,
Lenco, MINIX och Avin. Samtidigt kan Moon även offerera Cervos
sortiment till sina kunder.
– Att två etablerade familjeföretag väljer att samarbeta för att få
gemensamma synergieffekter är tecken på viljan att nå en lönsamhet
som är viktig för att kunna ge våra kunder den framtidstrygghet som
de behöver, säger Jörgen Hjort, ägare av Cervo.
– Samarbete är en god grund för utveckling. Tillsammans blir vi
starkare, och kan ge en service som går utanpå allt annat. Det kommer att generera ökad lönsamhet för våra kunder likväl som för oss.
Vårt breda sortiment kommer ut ännu mer genom detta samarbete.
Logistiksamarbetet är en viktig pusselbit i det vi nu steg för steg
bygger upp, säger Hasse Niva, affärsutvecklare och delägare i Moon
Radio AB.
Samarbetet innebär inga juridiska ändringar i de båda bolagen,
som fortsätter med sina tidigare ägarstrukturer.
Moon Radio AB bildades 1934 och omsatte 2014 cirka 36 miljoner
kronor. Cervo Trading & Consulting AB bildades 2010 och omsatte
2014 cirka 10 miljoner kronor. Tillsammans får de en säljkår med
egna säljare och säljagenter på åtta personer. n
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Tillväxten för de populäraste SVOD-tjänsterna fortsätter även under
fjärde kvartalet 2014. Antalet personer med tillgång till någon SVODtjänst närmar sig 2,5 miljoner i åldersspannet 9-99 år. Netflix står för
en betydande del, då den medvetna tillgången till tjänsten noterar
över 1,5 miljoner personer, en ökning med över 600 000 personer
jämfört med fjärde kvartalet 2013.
De största tjänsterna Netflix och Viaplay har båda ökat med 45
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
– Även de mindre tjänsterna ökar jämfört med förra året. C More
Play har fördubblat sin dagliga räckvidd. TV4 Play Premium och HBO
Nordic har mer än trefaldigat räckvidden under ett genomsnittligt
dygn, även om det är från låga nivåer, säger MMS Onlinechef Martin
Hehrne.
Daglig räckvidd och tillgång, antal 9-99 år 13/10 - 7/12 2014:
		
Daglig räckvidd
Tillgång till tjänsten i hemmet
Netflix		
465 000		
1 568 000
198 000		
931 000
Viaplay		
TV4 Play Premium 60 000		
207 000
34 000		
198 000
HBO Nordic
C More Play
17 000		
155 000
Någon SVOD*
715 000		
2 421 000
Källa MMS Trend och Tema 2014:4. Undersökningen genomfördes
med telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Totalt genomfördes
2077 intervjuer under mätperioden 13 oktober - 7 december 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

MINSTA BRÄNSLECELLSLADDAREN

Med den nya bränslecellsladdaren JAQ tar MyFC ett stort tekniskt
steg framåt. Den nya laddaren är mindre och lättare med en kraftigt
förbättrad kapacitet och har en betydligt lägre kostnad per laddning. Med det slimmade laddningskortet introduceras ett helt nytt
sätt att ladda, eftersom kort och laddare enkelt kan tas med i en
ficka eller väska och användas när det behövs. Ingen uppladdning i
eluttag behövs utan elektricitet skapas ögonblickligen på plats när
kortet aktiveras. Ett kort innehåller vanligt vatten och salt och ger en
smartphone-laddning.
– Mobil tillgänglighet är numera kritisk för alla. Den ställer allt högre krav på lösningar för att ladda mobilen och surfplattan oavsett var
man befinner sig. Vår nya laddare har ett mycket slimmat format som
passar lika bra i kavajfickan som i fritidsjackan, med energi tillgängligt
när helst det behövs. Vi räknar nu med att på allvar kunna adressera
även kunder på tillväxtmarknader, där behovet för liknande laddare
varit stort, men priset fram tills nu varit ett problem, säger Björn
Westerholm, VD på myFC. n

NYHE TE R
HI-FI MUSIC STREAMING I SVERIGE

Tidal lanserades den 11 mars i Sverige, som den första globala musikstreamingtjänsten med High Fidelity ljudkvalitet, HD-musikvideo och
speciellt utvalt redaktionellt innehåll.
Tjänsten har en katalog med över 25 miljoner låtar, 75 000 musikvideor och en redaktionell profil med rekommendationer, artiklar och
intervjuer från musikjournalister och branschexperter. Tjänsten är
reklamfri och finns tillgänglig som månadsabonnemang.
– I Sverige, precis som i resten av världen, ser vi en kraftig ökning
av musikstreamingabonnemang, samt ett ökat intresse för högkvalitativt ljud. Med Tidal på mobilen, datorn eller stereosystemet, från
leverantörer som Sonos, Denon, Bluesound och Linn, kan det svenska
folket äntligen njuta av en äkta High Fidelity-tjänst med förlustfri
ljudkvalitet, HD-musikvideor och en tydlig redaktionell profil. Vi har
också sett ett stort intresse från svenskar som har anmält sig till vår
väntelista – och vi är väldigt glada över att idag kunna öppna upp för
hela landet, säger Tidals vd Andy Chen.
Aspiro AB meddelade 9 februari, med anledning av det offentliga
uppköpserbjudandet från Project Panther Bidco (bakom bolaget Project Panther Bidco, som i slutet av januari lade ett bud på Aspiro värt
ungefär en halv miljard kronor, står Jay-Z som egentligen heter Shawn
Carter) uppdaterade användarsiffror för sista januari för bolagets
musiktjänster.
31 januari 2015 hade Aspiro totalt 503 000 betalande användare,
varav 17 000 abonnerade på Tidal, 24 000 på WiMP HiFi, 71 000 på
WiMP Premium/Basic och 391 000 via partners. n

LYTRO VIA FOCUS NORDIC

Den omskrivna Lytro Illum, världens första kamera i sitt slag, finns nu
representerad i Norden och Baltikum. Detta via Focus Nordic som har
fått agenturen, och som distribuerar till återförsäljare i hela Norden
och Baltikum.
Lytro Illum är den första kameran som kan utnyttja hela ljusfältet – behålla djup och skärpa i ett motiv. Att kunna förändra fokus,
perspektiv och skärpedjup i efterhand ger möjligheter som saknas på
alla andra kameror.
Kameran har 8x optisk zoom (motsvarande 30-250mm i 35mm formatet) med en konstant bländare på F2.0. Alla bilder tas med andra
ord med full bländaröppning. Ett större skärpedjup (mindre bländaröppning) kan sedan väljas i Lytros programvara i efterhand.
– Detta vänder upp och ned på allt, tänk att bara kunna fotografera
och sedan i efterhand bestämma vart man vill ha skärpan, det är helt
otroligt. Viktigt att veta är att detta inte ersätter en vanlig kamera,
utan är ett komplement för att skapa online-bilder, men idag är det
ju bara en bråkdel av alla bilder som skrivs ut så detta är verkligen en
produkt för sin tid, säger Lasse Ericson, Product manager hos Focus
Nordic. n

ADOBE PHOTOSHOP FYLLER 25 ÅR

Den 19 februari 1990 kom den första versionen av Adobe Photoshop
ut på marknaden. Och även fast få människor tänker på det, har
Adobe Photoshop varit en del av de flesta svenskars vardag det
senaste kvartsseklet.
Allt från mjölkkartongens design, loggan på din T-shirt, foton i
tidningen, appen på din telefon, reklamen på bussen, TV-grafik och
mönstret på dina sängkläder har sannolikt passerat genom världens
mest använda bildredigeringsprogram.
– Photoshop är främst ett verktyg för fotografer, grafiker och andra
kreativa personer som vill få ut det mesta av sina bilder. Men resultaten av den kreativa användningen av programmet innebär att vi ser
Photoshop-möjligheter överallt i vår vardag. Vi använder till och med
programnamnet som ett verb. I dag talar vi alla om att photoshoppa
en bild när du vill förändra och förbättra den, säger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef på Adobe.
När Photoshop först kom ut 1990 var ambitionen att sälja 500 program i månaden, vilket skulle visa sig vara en blygsam målsättning. I
dag har Photoshop tiotals miljoner användare över hela världen, och
tiotusentals tillkommer varje månad.
Ovan syns den första Photoshoppade bilden någonsin. Bilden togs
av programmets uppfinnare Thomas Knoll. Bilden föreställer hans
hustru Jennifer och användes som ett testfoto för att visa programmets funktioner. På bilden var Jennifer inte ännu Thomas fru, utan
Thomas friade kort efter att fotot redigerats färdigt. n

SIBA INFÖR 1-TIMMESLEVERANSER I STOCKHOLM

Inom kort kommer SIBA att erbjuda 1-timmesleveranser av varor till
de flesta kunder som befinner sig inom Stockholms innerstad och
Hammarby Sjöstad.
Ett helt unikt samarbete med nystartade Urb-it möjliggör miljövänliga leveranser inom en timme direkt till önskad adress där kunden
befinner sig, anger företaget, och berättar att beställningen görs
på www.siba.se där kunden beroende på angivet postnummer och
storlek på vara/varor kommer att ha möjlighet att välja leveranssättet
”bud med Urb-it 1hour”, varpå beställningen tas upp av någon av de
hundratals urbers (bud) som befinner sig närmast kunden och aktuell
SIBA-butik. Ett personligt meddelande skickas av budet till kunden,
leveransen påbörjas och beställningen slutlevereras inom en timme
från att beställningen är bekräftad.
– Det är mycket glädjande att kunna erbjuda denna lösning då vi
vet att det svarar på en direkt efterfrågan hos många konsumenter. I
England är detta leveranssätt väletablerat sen en tid tillbaka och har
mottagits väl. Vi är säkra på att SIBAs kunder kommer att uppskatta
och använda denna unika möjlighet leder till både nöjda kunder och
miljövänliga leveransalternativ, säger Susanne Ehnbåge, VD SIBA AB. n
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Försäljningen 2014:

Svag nedgång
Introduktionen av en ny spelkonsol och ett
positivt trendbrott för audioprodukter var faktorer som bidrog positivt under 2014. Försäljningsvärdet för nedan redovisade produkter
visar en nedgång med 2,6 procent, men bland
annat mobiltelefoner och IT-produkter bör
ha bidragit till att branschtotalen blev något
bättre.
BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB

I

nledningen av 2015 visar fortsatt kraftig ökning för såväl
audioprodukter som för actionkameror, och stora TVapparater ökar på bekostnad av de mindre.
Under 2014 avstannade ökningen för surfplattor och i inledningen av 2015 ser vi att laptops ökat och säljs i högre omfattning
än surfplattor.
De privatekonomiska förutsättningarna, med extremt låga
räntor, ger goda förutsättningar för att elektronikbranschens
produkter ska vara attraktiva under 2015.
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Dock kom i dagarna Kemikalieinspektionens förslag om en kemikalieskatt på såväl elektronik som vitvaror. Förslaget innebär att
produkter kan få en skatt på upp till 320 kronor per såld produkt,
och utredningen förväntar sig en minskad försäljning med 4,5
procent per år. En stor fråga är också hur mycket den internationella e-handeln kommer att ta av den svenska butiksförsäljningen.

TV

Försäljningen av TV-apparater hamnade på samma nivå som
2013, 750 000 enheter. 70 procent av försäljningen utgörs av
apparater i storlekar från 40 tum och större, och ökningstakten
är högre ju större format. Plasma-TV har under året i princip
försvunnit ur sortimentet.
Såväl totala försäljningsvärdet som snittpriset hamnade marginellt under förra årets nivå. Utfallet blev 4,87 miljarder kronor.

DVD/Blu-rayspelare

DVD- och Blu-rayspelare fortsätter att tappa. Försäljningen av
separata spelare minskade med 40 000 enheter till 205 000 och
försäljningsvärdet sjönk med över 20 procent till 150 miljoner
kronor.

STATISTIK

Audio

Audioprodukter har under en stor del av året visat en positiv
utveckling inom flera produktgrupper.
Antalet sålda ljudanläggningar ökade till 327 000, och soundbars, tillsammans med övriga högtalare, bidrog ytterligare till

att audioprodukter sammantaget fick en tillväxt med nästan 10
procent under 2014.

Kameror

Actionkameror fortsätter att stimulera intresset för försäljningen
av videokameror. Ökningstakten har förstärkts under året och vi
kommer att se en fortsatt ökad försäljning under 2015.
Inom stillbildskamerorna fortsätter däremot nedgången. Kompaktkamerorna tappade en tredjedel av 2013 års volymer och
hamnade på 200 000 kameror.
Kompakta systemkameror nådde samma försäljning, 38 000,
medan D-SLR minskade till 80 000 kameror.
Försäljningsvärdet för stillbildskameror sjönk därmed till 1,87
miljarder kronor.
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Mobiltelefoner

Försäljningen av Smartphones fortsätter öka, och utbytestakten
är fortsatt hög. Totala försäljningen steg till 3,8 miljoner enheter

under 2014, och försäljningen förväntas ligga på denna nivå även
under det kommande året. n

T
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Heja HBK!

Heja HIF!

Se Allsvenskan och annan
sport i världsklass i oslagbar
bild & ljudkvalitet.

Heja FFF!

ErBjuDAnDE

• Våra största paket – Familjepaketet

ErbjuDAnDE

Missa ingen
viktig match!
198 kr/mån.

• HD och Play ingår.

198 kr/mån.

• Våra största paket – Familjepaketet
och C More Max fritt i 3 mån!

Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.

• Våra största paket – Familjepaketet
och C More Max fritt i 3 mån!

• Välj därefter kanalpaket från
198 kr/mån.
må

3

• HD och Play ingår.
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• HD och Play ingår.

Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.
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• Välj därefter kanalpaket från
198 kr/mån.
3 må n
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Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.
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• HD och Play ingår.
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Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.

Se Allsvenskan och annan
sport i världsklass i oslagbar
bild & ljudkvalitet.

Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.
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• HD och Play ingår.
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Se Allsvenskan och annan
• Välj därefter kanalpaket från
sport i världsklass i oslagbar
198 kr/mån.
3 må n f
bild & ljudkvalitet.
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• HD och Play ingår.

• Våra största paket – Familjepaketet
och C More Max fritt i 3 mån!
• Välj därefter kanalpaket från
198 kr/mån.
m

Heja Peking!

• Våra största paket – Familjepaketet
och C More Max fritt i 3 mån!

rit

ErbjuDAnDE

Se Allsvenskan och annan
sport i världsklass i oslagbar
bild & ljudkvalitet.

ErbjuDAnDE

t!

Se Allsvenskan och annan
• Våra största paket – Familjepaketet
och C More Max fritt i 3 mån!
sport i världsklass i oslagbar
bild & ljudkvalitet.
• Välj därefter kanalpaket från

3 må n f
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Heja Giffarna!

Se Allsvenskan och annan och C More Max fritt i 3 mån!
sport i världsklass i oslagbar
• Välj därefter kanalpaket från
bild & ljudkvalitet.

Gäller vid nytecknande av Canal Digital-abonnemang.
Abonnemanget löper på 24 betalande månader.
Startavgift 695 kr tillkommer. Minsta totalkostnad
(Lokalpaketet i 24 mån + startavgift) är 5447 kr.
Gäller t.o.m. den 14/10 2015.

Vi har tagit fram butiksskyltar i pdf-format. Det finns både
lagspecifika för varje lag och en generell variant. Du hittar
pdf-erna på återförsäljarwebbens startsida, under snabblänkar.

Nu har årets Allsvenska säsong äntligen startat!
Vi välkomnar nykomlingarna Hammarby som är ett av
Sveriges största publiklag och Giffarna från Sundsvall
som även de är tillbaka i Sveriges hetaste liga. Med vår
”Upplev Allt”-kampanj kan du erbjuda dina kunder att se
Allsvenskan och mycket mer fritt i tre månader.

Nu kan du se Allsvenskan on the go
med Canal Digital ToGo!
Nyhet 1: Nu har vi lanserat C Mores sportkanaler på vår egna
streamingtjänst Canal Digital ToGo.
Nyhet 2: Canal Digital ToGo släpps på mobil och surfplatta
för Android 15 april. Tjänsten finns sedan tidigare på iPad
och iPhone.
PS. 2016 är C More åter exklusiva med att visa Allsvenskan och dessutom har man förvärvat rättigheterna för
världens största golftour, PGA-touren, från och med 2016 och 6 år framåt!

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

F Ö R ETAG

Erik Åhsgren, LG, förklarar ett antal uttryck och modeord inom TV-världen – i linje med företagets ambition att göra det enklare för konsumenterna. På bilden illustreras konsumenternas funderande av LG:s Smart-TV specialist Lorraine Bayram, som under pressmötet berättade att 80
procent av LG:s Smart-TV är uppkopplade och 60 procent är aktiva användare på månadsbasis – samt att LG från 2012 till slutet av detta år
räknar med att ha över en halv miljon uppkopplade Smart-TV i Norden.

LG lanserar brett TV-utbud
I mars dyker de första modellerna i årets breda TV-utbud från LG upp i Sverige, och först
ut är två 4K/Ultra HD LCD-TV – ett flaggskepp
och en förväntad storsäljare.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

eo Dratwa, nordisk marknadschef för Home Entertainment på LG, berättade på LG:s pressmöte i Stockholm
den 17 mars att 2014 var året då OLED tog fart på
allvar samt att LG nu levererar cirka 20 000 OLED-TV per månad
– och strategin för LG 2015 är att utöka partnerskapet med retail
och e-tail.
– Vår ambition är att göra det enklare för konsumenterna att ta
beslut, förklarade Leo Dratwa, och berättade att konsumenterna
föredrar platta TV framför curved/välvda/böjda eftersom de är
snyggare att hänga upp på väggen – mindre än 10 procent väljer
en välvd TV är LG:s uppfattning efter en dialog med återförsäljare.
Erik Åhsgren, nordisk produktspecialist inom Home Entertainment på LG, berättade att enligt en undersökning LG genomfört
i Norden (med 6 000 svarande – 1 500 i varje land) är 60 procent
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intresserade av TV-apparater, 90 procent har köpt en TV de senaste fem åren och 45 procent har köpt en TV de senaste tre åren.
Erik Åhsgren gick igenom de tre existerande skärmteknologierna OLED, LCD (som ofta kallas LED när det är lysdioder istället
för lysrör som står för bakgrundsbelysningen) och plasma – och
förklarade att den sistnämnda är på väg bort från marknaden.
Som en kortfattad sammanfattning kan sägas att plasma har bra
kontrast och svärta men är lite seg i responsen, medan LCD har
sämre svärta men kan byggas väldigt tunn och ha hög ljusstyrka –
och OLED är tunnast, har bäst svärta samt bäst responstid.
– OLED har ett solitt medium istället för gas (som hos plasma)
eller flytande (som hos LCD) och ett solitt medium är överlägset
snabbast för elektricitet, vilket innebär att en OLED kan vara 1 000
gånger snabbare än en LCD, förklarade Erik Åhsgren, som också
gick igenom ett antal uttryck och förkortningar som är på modet
just nu:
WCG (Wide Color Gamut) och Quantum Dot är två tekniker för
att förbättra ljusstyrkan och färgrymden på LCD-TV medan HDR
(High Dynamic Range) handlar om att uppnå ett större dynamiskt
omfång, vilket man enligt LG kan göra dels genom att öka ljuststyrkan men även genom att dela in pixlarnas ljusutsläpp i fler
steg än vad som är brukligt idag.

FÖ RETAG

LG:s förväntade storsäljare, UF850V, kommer i 49, 55, 60 och 65 tum.

LG:s nya flaggskepp inom LCD-TV, UF950V, kommer i 55 och 65 tum.

LG lanserar ingen HDR-TV i vår, men möjligen till hösten, delvis
beroende på huruvida det då kommer ha fastställts en standard
för HDR eller ej.

och ColorPrime-teknik. De har ljud certifierat av Harman/Kardon,
Smart TV och 3D. Storlekar mellan 55-65 tum för LCD och 55-77
tum för OLED.
* 8-serien består av 4K LCD-modeller med Harman/Kardon-ljud
samt Smart TV och 3D. Storlekar mellan 55-79 tum.
* 7-serien är 4K LCD-modeller med Smart TV men utan 3D.
Storlekar mellan 40-79 tum.
* 6-serien är instegsmodeller med 4K LCD samt de bästa Full
HD-modellerna. Smart TV och 3D varierar från modell till modell.
Storlekar mellan 40-65 tum.
* 5-serien innehåller LCD-modeller med Full HD i storlekarna
32-55 tum.
* 4-serien är Full HD LCD-TV i mindre format (22-28 tum).
Modellnamnen kan utläsas enligt följande:
* När modellnamnet börjar med U är det en 4K LCD-modell, ett
E innebär att det handlar om en 4K OLED-TV, medan L står för Full
HD LCD.
* Alla modeller med F som andra bokstav är platta och de med
G har en böjd bildskärm.
* Den första siffran i modellnamnet visar vilken modellserie
teven tillhör. Den andra siffran vilken ranking den har inom modellserien. Den tredje siffran anger främst designskillnader. n

Vårens modeller

I slutet av mars kommer de första modellerna i årets TV-utbud
från LG till Sverige. Först ut i butik är flaggskeppet inom företagets
4K/Ultra HD LCD-TV, LG UF950V, i 55 och 65 tum. Modellen ingår
i LG:s ColorPrime-serie med premium-TV-apparater och anges
i och med sin 4K-upplösning och LG:s Wide Color Gamut-teknik
ha en bildkvalitet och färgåtergivning utöver det vanliga för en
LCD-TV.
Samtidigt som UF950V lanseras också 4K/Ultra HD LCD-TV:n
UF850V i storlekarna 49, 55, 60 och 65 tum – en modell som
förväntas bli en av LG:s storsäljare inom 4K/Ultra HD-segmentet.
I april följer Full HD-modellerna LF630 samt LF540. Därefter lanserar LG ytterligare drygt 20 olika TV-modeller successivt under
året, inklusive LG:s prisbelönta 4K/Ultra HD OLED-TV.
– Årets TV-utbud från LG är oerhört spännande med allt från
vanliga LCD-modeller med Full-HD till över 20 modeller med
Ultra HD-upplösning. Nu inleder vi 2015 med ett av årets stora
flaggskepp - fantastiska ColorPrime-modellen UF950V med 4K
och Wide Color Gamut - en toppmodell som följs upp med bland
annat våra hett eftertraktade 4K OLED senare under året, säger
Erik Åhsgren.
LG UF950V med Wide Color Gamut-teknik och utökad färgrymd anges ha fantastisk färgåtergivning, och i kombination med
4:2-surroundljud från Harman/Kardon och en elegant design skall
den ge en tittarupplevelse i världsklass. Den är dessutom försedd
med den uppdaterade versionen av LG:s Smart-TV operativsystem webOS. UF950V är endast 8,5 mm tunn och levereras med
en Auditorium-fot som inte bara kompletterar TV:ns utseende
utan dessutom fungerar som en ljudreflektor som skall förbättra
ljudkvaliteten.

LG om sina TV-apparater

LG lanserar under 2015 fler än 25 olika TV-modeller indelat i modellserier från 4- till 9-serien:
* 9-serien är toppmodellerna, antingen OLED eller LCD, med 4K

LG visade försäljningstrenderna för LCD, LED och plasma.
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Helena Fuchs, till vänster, och Helena Kappen (produktmarknadschefer på Office 365 på Microsoft AB) berättade om nya Office 365 i februari
2015 i Coffice lokaler på Södermalm i Stockholm.

Microsoft i molnet
För ett par år sedan lanserades Office 365 för
konsumenter och Microsoft klev upp i molnet på allvar. Mycket har hänt sedan dess,
och ambitionen är att man skall kunna arbeta
sömlöst oavsett plattform och enhet.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

icrosoft har ändrat tankarna bakom själva
produkten Office – tidigare installerade man
Office på en eller två datorer och så hade man
tillgång till produkterna just där. Idag är filosin att man istället ser
till individen - oavsett plattform och typ av hårdvara - och det är
användaren som är i fokus snarare än enheten.

Obegränsad lagring

I oktober 2014 offentliggjorde Microsoft att alla kunder som prenumererar på Office 365 (det fanns då sju miljoner privata prenumeranter) kommer få obegränsad lagringskapacitet i OneDrive i
molnet utan extra kostnad.
– Det ska vara lätt för oss människor att lagra, synkronisera,
samarbeta i, och dela de filer som är viktiga i våra liv, sade Daniel
Siberg, affärsområdeschef för Office på Microsoft Sverige, i samband med offentliggörandet.
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I november 2014 tog Microsoft nästa steg för att ännu fler
människor ska få uppleva produktiviteten i Officepaketet. Microsoft annonserade att det kommer nya Office appar till iPhone och
iPad där alla konsumenter kan skapa och redigera Officedokument utan någon prenumeration. Dessutom har de nya Office apparna numera samma användarupplevelser på iPhone och iPad.
– När någon får en idé eller blir inspirerad vill vi ge möjligheten
till personen att kunna gå till handling direkt. Med över en miljard
kunder runt hela världen och med över 40 miljoner nedladdningar till iPad är det tydligt att Officepaketets program och appar är
vad människor vill använda för att få saker gjorda, sade John Case,
Vice President för Office på Microsoft Corp, då. Idag har Officeapparna till iPhone/iPad över 80 miljoner nerladdningar.

Android också

I januari 2015 togs nästa steg i och med lanseringen av Word,
Excel, PowerPoint och OneNote till Android surfplattor. Om man
laddar ned en Office-app och loggar in med ett Microsoft-konto
kan man skapa och redigera filer gratis. För premiumtjänster
behöver man prenumerera på Office 365.
– Sverige är ett land med hög penetration av surfplattor och
att det känns bra att nu även kunna erbjuda Office för Androidplattor, något våra kunder efterfrågat starkt efter lanseringarna
till iPad, säger Helena Fuchs, produktmarknadschef Office 365 på
Microsoft AB.

FÖ RETAG

Microsoft presenterade i januari också nya Outlook till iOS och
en betaversion av Outlook till Android, och berättade att de har
haft en enorm efterfrågan på Outlook till alla plattformar och
enheter och är nu glada att kunna svara mot dessa önskningar.
Nu kan man sköta e-post för jobbet och privat i både mobil och
på platta – på samma sätt som på sin dator. Förutom e-post har
också den nya Outlook-appen integrerade kalenderfunktioner,
som anges fungera alldeles utmärkt med välkända e-posttjänster
som Yahoo! Mail, Gmail, Outlook.com, Exchange, Office 365 med
flera.
I mars 2015 presenterade Microsoft nya Office 2016 för Mac.
– Det här är ett mycket efterlängtat släpp för Mac-användarna
och ett smakprov på vad som är på väg. Och man kan redan nu
skaffa sig Office 365 för att få del av Office 2016 for Mac när det
släpps senare i sommar. Uppdateringarna sker automatiskt och är
inkluderade i Office 365 prenumerationen, säger Daniel Siberg.

Tre paketeringar

Helena Fuchs berättar att man via retail säljer tre paketeringar av
Office 365 – ”Personal” som innebär installation på två enheter,
”Home” som är avsett för upp till fem personer (med installation
på max tio enheter) och ”University” som vänder sig till studenter
och innebär installation på två enheter samt fyraårsabonnemang
(istället för ettårsabonnemang).
Bland finesserna med Office 365 finns att flera användare kan
arbeta på ett och samma dokument (om dokumentets skapare
önskar det) och om man till exempel stänger ett dokument i sin

dator och sedan öppnar appen i sin surfplatta får man frågan om
man vill fortsätta arbeta där man var.
Om man väljer att ladda ner gratisappar istället för att teckna
abonnemang har man begränsad funktionalitet samt max 40GB
lagring i OneDrive, men med abonnemang har man full funktionalitet i alla program och kan arbeta även offline (på de enheter
man installerat själva programmen) samt i dagsläget 1TB lagring
i OneDrive. Alla som abonnerar får också tillgång till alla uppdateringar av programmen samtidigt, vilket innebär att det inte blir
problem med olika versioner av dokument (som det historiskt
kunnat bli).

Outnyttjad skatt

OneDrive dyker upp i ”Utforskaren” (vilket gör det enkelt att
förstå och använda) och fungerar både som lagringsutrymme
och backup. Data lagras både i enheten man arbater med och på
OneDrive, och synkas däremellan.
– OneDrive är en outnyttjad skatt. Det är enkelt att med
OneDrive till exempel dela med sig av bilder med mera till familj
och vänner, och dessutom fungerar det som backup. Och om man
skulle byta ut en av sina enheter går det snabbt att med hjälp av
OneDrive få sin nya enhet att få samma innehåll som sin gamla,
säger Helena Fuchs.
Idag har man tillgång till 1TB lagringskapacitet i OneDrive i Sverige, men Microsoft har börjat rulla ut obegränsat med lagring på
en del marknader och det kommer även till Sverige – men exakt
vilket datum är ännu oklart. n

• USB laddare för varje tillfälle
• Portabla powerbanks från 4400 mAh
till 15000 mAh
• Passar till alla smartphones & tablets

NEDIS AB
kåpvägen 6
SE-551 11 Jönköping

Tel: +46 36 13 93 50
Fax: +46 36 13 57 55

webshop.nedis.se
info@nedis.se
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Panasonic Viera TX-CR850.

Panasonic Viera TX-CX800.

Panasonic Convention 2015:

Vassa produkter
för växande målsättning
Panasonic släpper i år en rad spännande
produkter - inom ett flertal kategorier - på den
europeiska marknaden, och målsättningen är
att växa rejält de närmaste åren.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

ichikazu Matsushita, Managing Director of
Panasonic Consumer Marketing Europe, berättade på Panasonic Convention 2015 i Frankfurt
23 februari att företagets vinst ökat tio procent de senaste nio
månaderna samt att de omsatt 41 miljarder euro och haft en vinst
på 2,1 miljarder euro.
Matsushita sade också att Panasonic är stark trea i Tyskland och

20 RATEKO 2/2015

Storbritannien samt att de har som målsättning att på den europeiska marknaden öka med 60 procent fram till 2016, för att 2018
nå en fördubbling av omsättningen jämfört med ifjol.
Yuki Kusumi, Senior Vice President AV Panasonic, sade att
relanseringen av Technics på den europeiska marknaden startade
i Storbritannien i januari och i Tyskland i mars, och att fler länder
är på gång inom kort.
Kusumi berättade också på pressmötet att den 24 februari
lanserades Technics Tracks ”High Resolution Music Download”
i Storbritannien och Tyskland. Technics Tracks är en musiknedladdningstjänst med fokus på högkvalitativ audio – musiken finns
tillgänglig i lossless FLAC format från 16bit 44kHz (”CD-kvalitet”)
till 24bit 192kHz. Exakt när övriga marknader - som den svenska
- får tillgång till tjänsten är ännu oklart, men adressen till den är
www.technics.com/tracks.

FÖ RETAG

Panasonic SC-ALL5CD.

Bild – platt och böjd

Panasonic lanserar elva nya TV-serier i Europa 2015. Bland dem
hittar man bland annat 4K/Ultra HD flaggskeppsmodellerna
CX800 i storlekarna 40, 50, 55 och 65 tum samt CR850 i storlekarna 55 och 65 tum – där den sistnämnda är Panasonics första
börda TV. Förbättrad bildteknik, Firefox OS och streamingkapacitet är några av ledorden för årets modeller.
CX800 och CR850 är så kallade 4K Pro-modeller som anges
leverera ännu bättre 4K-upplevelser. Ny teknologi skall maximera
skärmarnas färgkvalitet genom att kombinera en Studio Master
processor med Wide Colour Phosphor-paneler, för mer nyanserade och naturliga färgtoner än i traditionella LCD-skärmar. Teknologin kombinerar avancerad LED-bakgrundsbelysning med ett
nytt färgfilter och anges leverera upp till 98 procent av det ideala
färgspektrum (DCI) som de stora filmbolagen satt som standard,
och enligt Panasonic ger en Quantum Dot panel 92 procent av DCI
– samtidigt som Wide Colour Phosphor panelerna anges vara 47
procent mer energieffektiva än Quantum Dot panelerna.
– 4K handlar inte bara om högre upplösning utan skall leverera
en fantastisk upplevelse. Penelen är viktig, men den är en blank
duk – och Studio Master processorn är mästaren som målar på
duken, sade Yuki Kusumi.
Förutom de två flaggskeppsmodellerna lanseras även CX750,
CX700, CX680, CX400, samt CR730 och CR430 som är böjda (de
med R i modellnamnet). Panasonic anger att det som känneteck-

Panasonic SC-PMX100.

nar alla modeller är att de levererar kristallklara bilder med 4K
UHD-teknologi och de har ett nytt operativsystem utvecklat av
webbläsarjätten Mozilla Firefox.
Alla Panasonics nya TV har ett gränssnitt som skall erbjuda rik
grafik och användarvänliga menyer för att göra det enkelt att styra
över favoritinnehållet. Operativsystemet är skapat av Mozilla Firefox och menyn på de nya modellerna är indelad i Live TV, appar
och annan kringutrustning.
Den nya In-House Streaming-funktionen (som finns på CX800,
CR850, CR730, CX750, CX700 och CX680) kommer enligt Panasonic att förändra sättet man konsumerar innehåll på i sitt hem.
Man kan till exempel streama sändningar från en TV till en annan
TV, surfplatta eller smartphone. Och tack vare Twin HD Tuner (på
CX800, CR850 och CX750) kan man även titta på en kanal på TV:n,
medan andra familjemedlemmar tittar på en annan kanal på en
annan skärm i huset.
Man behöver inte ens vara hemma för att ha tillgång till sitt
innehåll – med TV Anywhere och den nya Panasonic Media
Center-appen (tillgänglig på CR850, CX800, CR730, CX750, CX700
och CX680) kan man streama TV-innehåll till sin smartphone eller
surfplatta, oavsett var i världen man befinner dig.
När det gäller tillgängligheten kommer CX700, CX680 och
CS500 i april, för att i maj/juni följas av CX750, CR400, CX400 och
C300. CR850, CX800 och CR730 dyker upp först i augusti/september.
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Panasonic lanserar 2015 fem nya Blu-rayspelare – BDT370,
BDT270, BDT170, BDT165 och BD83 - som anges vara designade
för att leverera bästa möjliga bild- och ljudkvalitet samtidigt som
de erbjuder nätverksfunktioner för flexibla hemmabioupplevelser.
BDT370 och BDT270 erbjuder (liksom tidigare lanserade
BDT700) 4K-uppskalningsfunktion, och enligt Panasonic är 4Kuppskalningen i Blu-rayspelarna bättre än i TV-apparaterna (alla
4K/Ultra HD TV har inbyggd 4K-uppskalning) eftersom en TV
måste göra uppskalningen i realtid.

Ljud – trådlöst & överallt

Panasonic har utvecklat fyra nya soundbars och två nya speakerboards som skall ta ljudkvaliteten i vardagsrummet till en ny
nivå. De två nya TV-högtalarna SC-ALL70T och SC-ALL30T erbjuder
trådlös multiroom-uppkoppling, vilket gör att man kan dela sin favoritmusik mellan andra högtalare i Panasonics ALL-serie. ALL70T
kan även kopplas ihop med den nya högtalaren ALL2 för att skapa
ett trådlöst 5.1-surroundljud.
De två nya multiroom-högtalarna SC-ALL2 med Bluetooth och
SC-ALL5CD med CD- och DAB-radiofunktion kan kopplas ihop med
övriga medlemmar i Panasonics ALL-familj – som till exempel det
nya mikrosystemet SC-PMX100, Soundbar SC-ALL70T och Speakerboard SC-ALL30T, som alla är Wi-Fi- och Bluetooth-kompatibla.
SC-ALL5Cd och SC-PMX100 möjliggör streaming till ALL-anslutna högtalare från en rad olika ljudkällor, inklusive mobila enheter,
DAB-radio, TV och CD-spelare (Panasonic anger att de är först
med att streama CD, och inom kort kommer det också att gå att
streama musiken från AUX-ingången vilket innebär att man kan
streama musik från en inkopplad skivspelare).

Foto – kamera & mobil

Panasonics senaste kamera - lansering i mars - i MicroFourThirdsserien (med utbytbara objektiv) heter Lumix GF7 och är liksom

föregångaren Lumix GF6 både lätt och kompakt. Kameragreppet
har läderstruktur och 3-tumsskärmen på baksidan kan roteras
180 grader, vilket gör det enkelt att ta bilder på sig själv.
Lumix GF7 har 16MP sensor och kan även spela in video i Full
HD. Kameran har integrerad WiFi-uppkoppling och med Panasonic Image-appen kan man fjärrstyra kameran via sin smartphone
eller surfplatta.
När det gäller objektiv lanserar Panasonic två nya modeller
med inbyggd bildstabilisering i sin MicroFourThirds-serie – ett
42.5mm/F1.7 porträttobjektiv (brännviden motsvarar 85mm) och
ett 30mm/F2.8 makroobjektiv (motsvarande 60mm brännvidd).
Panasonic har nu fler än 20 MicroFourThirds-objektiv och sammanlagt finns det ungefär 60 objektiv för det systemet.
På Panasonic Convention 2015 visade Panasonic också upp Lumix Smart Camera CM1, som man skulle kunna kalla kameramobilen med stort K – då det är en Android smartphone som försetts
med 1” bildsensor (samma storlek som kamerorna i MicroFourThirds-systemet) och 20 miljoner pixlar samt ett fast objektiv från
Leica motsvarande 28mm/F2.8.
Runt objektivet finns en ring som låter användaren kontrollera
bländare, slutare och ISO, och förutom att fotografera i RAW och
JPG kan CM1 spela in video i såväl Full HD (1920x1080 pixlar i
30p) som 4K/Ultra HD (3840x2160 pixlar i 15p).
CM1 är ungefär lika stor som en vanlig smartphone men något
tjockare (den är 135x68x15mm, 21mm där objektivet sitter, och
väger 204g) och har en 4,7-tumsskärm med Full HD upplösning
samt NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, uttag för microSD-kort och ett
inbyggt batteri som skall klara av 300 bilders fotografering alternativt 90 minuters videoinspelning (70 minuter vid 4K-inspelning).
CM1 lanserades redan ifjol och har gått att köpa i begränsad
volym i England, Frankrike och Tyskland, och i maj skall den dyka
upp i svenska butiker – samtidigt som operativsystemet uppgraderas från Android KitKat (4.4) till Android Lollipop (5.0). n

Panasonic Lumix CM1 samt Lumix
DMC-GF7 och de två nya objektiven –
30mm/F2.8 makro samt 42.5mm/F1.7.
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Håkan Sahlén, Cenor Nordic, demonstrerar materialet D3O, som Tech21 använder i sina skydd för mobila enheter.

Slimmade skydd
Distributören Cenor Nordic spår en snabbt
ökande efterfrågan på slimmade skydd för
mobiler och surfplattor.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

A

tt reparera trasiga mobiler och surfplattor är dyrt för företag blir det ofta dyrt på flera nivåer - och det
svenska företaget Cenor Nordic spår att 2015 blir
det år då efterfrågan på snygga och slimmade skydd för mobila
enheter kommer ta fart på allvar.
Tech21 är ett företag i London som grundades 1995, då de ut-

vecklade ett stötskydd för bärbara datorer. Tio år senare började
de tillverka skydd för mobila produkter, och idag är de i framkant
inom detta område.
Håkan Sahlén på Cenor Nordic är ansvarig för Tech21 i Norden
och han berättar att Tech21 har världsrätten att använda ett material kallat D3O i skydd för mobila enheter.
– D3O är ett mjukt material som blir hårt när det utsätts för
en stöt eller ett slag, och sedan blir det mjukt igen. Materialet
används bland annat i ryggskydd och skottsäkra västar och passar
perfekt i skydd för mobila enheter. Man kunde skydda sin mobil
även för några år sedan, men då var skydden stora och klumpiga.
Idag är de väldigt slimmade, men ger ändå ett mycket gott skydd,
säger Håkan Sahlén.
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Kimmo Wires, Cenor Nordic, på kontoret i Stocksund, Stockholm.

Tech21 har skydd i ett antal olika utföranden (fodral, skyddsramar och plånboksmodeller etcetera) för ett flertal olika surfplattor samt mobiler från Apple, Samsung, Sony med flera.
Och de har nyligen lanserat Impact Shield, som ett högpresterande displayskydd tillverkat med vetenskapligt bevisat stöttåligt
material.
Displayskyddet Impact Shield består av tre stötabsorberande lager – det översta lagret är hårt och sprider kraften över en större
yta, det andra lagret använder sig av BulletShield-teknologi med
BASF-polymer som används i skottsäkert glas för att absorbera
och avleda kraften, och ett mjukt tredje lager dämpar och absorberar den kraft som eventuellt finns kvar.
Impact Shield även självläkande genom en avancerad antiscratch teknologi som skyddar mot repor och har integrerat UVskydd för att motverka missfärgningar, anger Tech21.

Imponerande demonstration

När undertecknad besökte Cenor Nordic demonstrerade Håkan
Sahlén D3O-materialets funktion. Han lindade ett centimetertjockt lager kring sitt finger och lade sedan fingret på ett bord och
slog med bra kraft med en gummiklubba på sitt eget finger.
Håkan demonstrerade även Impact Shield genom att sätta ett
displayskydd på en surfplatta och sedan hugga med en kniv tre
gånger rakt i surfplattans display – med sådan kraft att kniven
blivit sittande i träbordet om inte surfplattan varit i vägen. Sedan
drog Håkan kniven över displayen, med många kilos tryck, och när
displayskyddet togs bort fanns inte en repa i surfplattans display...
Håkan Sahlén berättade att bioläkemedelsföretaget AstraZeneca i Storbrittanien har cirka 1 100 iPhones/iPads hos sina anställda, och att under 2013 gick 330 stycken sönder vilket innebar
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stora kostnader dels för reparationer men även för administration
och utebliven arbetstid etcetera.
– 2014 köpte de skydd för enheterna och displayerna från
Tech21, och antalet reparationer sjönk till två (2!) under ett år.
Den ena blev överkörd av en bil, berättar Håkan Sahlén.

En miljon produkter

Tillbehörsföretaget Sound & Vision Support, SVS, startades 1998
av Lennart Starby och sedan 2009 är verksamheten nordisk
och försäljningsbolaget heter Cenor Nordic, med huvudkontor i
Stockholm.
Kimmo Wires, Produktchef på Cenor Nordic, berättar att
företaget årligen levererar över en miljon produkter (cirka 30 000
ordrar) från sitt centrallager i Vaggeryd söder om Jönköping, där
ordrar som beställs innan 14.00 går iväg samma dag.
– Vi är en distributör med fokus på tillbehör inom konsumentelektronik. Vi tar ansvar för butikernas sortiment, lager och
omsättningshastighet på ”våra” ytor och uppdaterar frekvent
sortimentet. Vi hjälper även till att få produkterna ut ur butiken
med besök och utbildningar. Vi distribuerar totalt nio varumärken
och sammanlagt cirka 2 000 artiklar, vilket skiljer oss mot andra
distributörer som kan ha 100 varumärken eller fler. Vi har som
filosofi att vi skall kunna varenda produkt vi säljer, säger Kimmo
Wires.
Förutom ovan nämnda Tech21 har Cenor Nordic exklusiv distribution av Xtorm (Powerbanks, nytt från mars 2015), iGrip (mobilhållare med mera), Vivanco (kablar, fästen etcetera), OneForAll
(fjärrkontroller) och TFA (termometrar och väderstationer). Cenor
Nordic distribuerar även produkter från Skross (reseadaptrar med
mera), Sony (tillbehör) och Trust (datortillbehör med mera). n

S NAB B INDE X

Den ackumulerade försäljningen sedan januari 2015 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 2014.

ElektronikBranschens snabbindex februari:

Datorer gör comeback
Efter att länge ha legat efter mobiler och
surfplattor visar nu laptops och övrig PC ökad
försäljning.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

U

nder årets första två månader var försäljningen 11
procent bättre än motsvarande i fjol. Den totala
försäljningen av hemelektronik ligger fortfarande
under 2014 (-2,3 procent), men variationen mellan produktgrupperna är stora. TV totalt sett backar medan stora TV-skärmar ökar.
Laptops går bra medan surflattor minskar.

– En tydlig trend är att ljudprodukter efterfrågas av svenska
konsumenter, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Spotify har tagit över efter CD-skivan. Trådlösa högtalare, eller
bra hörlurar, gör musiken mer rättvisa än mobilens små inbyggda,
men också att TV-upplevelsen blir större med bra ljud spelar in i
försäljningsökningen.
Actionkameror fortsätter sitt segertåg i försäljningssiffrorna,
upp 23 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den
omsättningsmässigt största produktgruppen, mobiltelefoner,
behåller sin jämna höga försäljning.
I fjol såldes 3,8 miljoner mobiltelefoner i Sverige och under de
första två månaderna 2015 fortsätter försäljningen på samma
nivå. n
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Fredrik Ljuhs demonstrerade Trax GPS Tracker på CES i Las Vegas i januari 2015.

Realtidsspårning via GPS
Trax GPS Tracker är en liten GPS-enhet som i
kombination med en app kan användas för att
hålla koll på till exempel barn eller husdjur, i
realtid.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

F

öretaget bakom Trax GPS Tracker heter Wonder
Technology Solutions (WTS) och grundades 2012 av
Mikael Karlsson, Tobias Stenberg och Fredrik Danelius.
Produkten Trax GPS Tracker lanserades för lite drygt ett år sedan,
och har sålts sedan juni 2014 i Sverige – mjukvaran har nyligen
uppdaterats och nu förväntas försäljningen ta fart på allvar.
Fredrik Ljuhs är sedan 1 januari 2015 försäljningschef på WTS
(innan var han via sitt företag Ljuhs Trading försäljningsagent för
Trax i Norden) och han berättar att hjärtat i produkten är själva
appen, med vilken man bland annat kan sätta upp ett ”geofence”.
– Man kan till exempel ställa in att mellan 08.00 och 16.00 skall
trackern vara innanför en fyrkant på kartan som motsvarar skolan
där ens barn går, och skulle trackern hamna utanför det området
får man en notifikation och kan börja ”Live tracka” – alltså med
hjälp av appen se var trackern befinner sig. Man kan också ställa
in så att man får en notifikation om trackern rör sig snabbare än
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en viss hastighet, till exempel 20 km/h, säger Fredrik Ljuhs.
Man kan bestämma om inställningen av säkra zoner ska gälla
alltid eller bara under vissa tider. I appen kan man också ge andra
personer möjlighet att använda Trax GPS Tracker under vissa tider.
Trax använder både GPS- och Glonass Satelitsystem för bästa
precision. Trax rörelsesensorer ger positionsuppdateringar i
realtid, inte på tidsinställda intervaller. Det är tack vare dessa
sensorer som Trax kan navigera inomhus eller känna av om den
tappas på marken, anger företaget.
Trax är tänkt att användas tillsammans med smartphones
(iPhone, Android och Windows) och andra mobila enheter men
fungerar även med datorer. Trax har ett hållbart och vattentåligt
silikonskal som skall tåla att tappas och klara av att utsättas för
vatten, lera, snö.
– Vi har utvecklat Trax GPS Tracker för att det finns ett behov
bland föräldrar och husdjursägare för en liten, smart pryl som gör
det lättare att hålla reda på var ens barn och husdjur befinner
sig. Funktioner för inomhusnavigering, larm för säkra zoner och
kameravisning i realtid gör Trax unik i jämförelse med all annan teknik på marknaden. Vad vi vet, är den dessutom en av de
minsta GPS-trackers som finns i världen, säger Fredrik Danelius.
Trax GPS Tracker säljs inklusive två års fri datatrafik och kostnadsfri roaming i de länder företaget har avtal (idag är det 33
länder i såväl Europa som USA och Asien). n

CES

Från vänster: Flaggskepps-TV:n A9 (en Quantum Dot LED-TV med ljud från Harman Kardon), Johan Huss, TCL, och Kenn Jensen, Strong.

Sex UHD-serier från trean
TCL visade på CES2015 upp flera nya 4K/Ultra
HD TV - med såväl platta som böjda paneler
- och flaggskeppsmodellen är Quantum Dot
TV:n A9.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

K

inesiska TCL Corporation grundades 1981, har drygt
70 000 anställda och är med 18 miljoner sålda TV
2014 tredje största TV-tillverkaren i världen.
Johan Huss, Nordisk försäljningschef på TCL, berättar att TCL
har en marknadsandel på cirka 4,5 procent i Norden och att de
håller på att bygga upp varumärket TCL – som idag står för cirka
35 procent av försäljningen i Europa medan Thomson står för 65
procent (i Norden är idag ungefär nio av tio sålda TV Thomsonmodeller och en av tio är TCL).
Sedan ungefär tre år säljer TCL direkt till Elköp medan alla
andra kanaler på den nordiska marknaden går via Strong – som
vuxit rejält med Thomson under fjolåret och nu börjar synas i statistiken. Målsättningen är att bli nummer tre i såväl Europa som
Norden och Sverige.
I år lanserar TCL fyra 4K/Ultra HD TV-serier under varumärket
Thomson plus två serier under varumärket TCL. Flaggskeppet är

Thomson A9 – en 55-tums UHD-TV med Quantum Dot-teknologi,
för betydligt större färgomfång än en ”vanlig” LCD-TV, som enligt
TCL skall ge bättre bildkvalitet än OLED. A9 har designats av Flemming Møller Pedersen (som i många år var chefsdesigner på Bang
& Olufsen) som anställdes som direktör för avdelningen Creative
Center på TCL i början av 2014, och den sobert utformade TV:n
finns i ett antal olika utföranden – till exempel med ek framför de
inbyggda högtalarna från Harman Kardon.
– Företaget bakom vår Quantum Dot-teknologi heter QD Vision
och de är ledande på området. Vår Quantum Dot TV ger 40
procent större färgomfång än vad som är standard, och förenklat
uttryckt kan man säga att det är mer grönt och rött i bilden men
samma mängd blått. Detta beror på att det mänskliga ögat kan se
flest nyanser av grönt, vilket beror på att vi var jägare och det var
viktigt för oss att kunna se bra i den gröna naturen, säger Johan
Huss.
Kenn Jensen, VD på Strong, berättar att både Thomson A9 och
Thomson A8 (som är böjda TV i 55 och 65 tum) dyker upp nu i vår
medan böjda modeller från TCL kommer först i höst.
Kenn Jensen förklarar att de TV-modeller som Strong säljer
skiljer sig från de som TCL säljer direkt, samt att de olika varumärkena är positionerade som så att Thomson är lite mer exklusiva
medan TCL vänder sig mer mot en något yngre/modernare
målgrupp. n
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Paula Thelin, ZoundIndustries, på CES2015 med trådlösa Plattan.

Nor Toma, ZoundIndustries, på CES2015 med Molami Stitch.

Trådlöst & förbättrat
Svenska ZoundIndustries lanserade på
CES2015 nyheter från alla sina fyra varumärken – trådlösa Urbanears Plattan ADV Wireless, sportlurarna Coloud The Snap, förbättrade Marshall Major II och in-ear designlurarna
Molami Stitch.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

2

009 lanserade Urbanears hörluren Plattan, som en
hörlur som inte bara var en hörlur, utan även en modeaccessoar. Ifjol kom syskonmodellen Plattan ADV - med
flexibelt huvudband där man kan tvätta tyget samt löstagbar
kabel - och den andra juni i år kan man för första gången köpa
trådlösa hörlurar från Urbanears – då lanseras nämligen Plattan
ADV Wireless, som enkelt uttryckt är en Bluetooth-version av
Plattan ADV.
Plattan ADV Wireless har Bluetooth 4.0, och med touchgränssnitt på ena hörlurskåpan styr man allt från att svara i telefon till
att höja och sänka ljudet. Plattan ADV Wireless kommer ihåg upp
till åtta anslutna enheter och har en batteritid på åtta timmar (det
inbyggda batteriet laddas med mikro-USB kabel).
En annan nyhet från Urbanears är att de nu lanserar tillbehör
till smartphones i form av färgglada kablar och mobilskal – och
planen är att lansera fler tillbehör, som exempelvis powerbanks,
längre fram.
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Coloud

Vårens nyhet från Coloud är The Snap, som lanseras som en hörlur designad för ett aktivt liv. För maximal passform har The Snap
en justerbar ögla (kallad AnchorLoop) som håller fast hörluren i
örat, och den platta sladden är en reflex för att man skall synas i
mörkret. Sladden har också ZoundLasso för att slippa trassel samt
mikrofon och remote-knapp.

Marshall

Marshall lanserade på CES2015 en förbättrad version av sin onear hörlur Major, kallad Major II. Såväl ljudet som designen har
uppdaterats, och Major II skall sitta bättre på huvudet i och med
förbättrad ergonomi samtidigt som man kan tvätta hörlurskuddarna.
På ljudsidan har Major II nya drivers och hörlurarna skall ha
bättre ljudåtergivning både i basen och diskanten samtidigt som
mellanregistret anges vara mer väldefinierat och den totala distorsionen är lägre än hos föregångaren.

Molami

Stitch är namnet på ett par nya in-ear hörlurar från Molami, som
lanseras som ”contemporary audio jewelry”.
Molami står för mode och teknologi i kombination, och trots att
priset på nya Stitch är ungefär en tredjedel av priset på Molamis
tidigare lanserade in-ear hörlurar Bight är det exklusiva materialval som gäller även på denna hörlur designad för kvinnor, av
kvinnor... n

CES

Martin Sterner, Lenovo, med en av företagets många laptops.

Patrik Andersson, Lenovo, med en av företagets många surfplattor.

Multimode växer
Lenovo visade upp ett stort utbud av mobila
produkter på CES2015, och de breddar sitt
Multimode-sortiment.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

lektronikBranschens snabbindex för februari 2015 visar
att laptops och övriga datorer för första gången på
länge visar en ökad försäljning – under detta års första
två månader var försäljningen av laptops i Sverige 11 procent
högre än motsvarande period ifjol.
Martin Sterner och Patrik Andersson på Lenovo berättade
att det är något av en kamp mellan laptops och surfplattor på
marknaden justnu, och att det segment som växer snabbast är
Multimode – alltså produkter som inte bara är en enda sak (som
laptop eller surfplatta) utan kan användas på flera olika sätt.
Det har hänt en del på den svenska marknaden när det gäller
bärbara datorer den senaste tiden. Samsung och Sony har till
exempel dragit sig ur matchen, men Lenovo fortsättar att satsa på
laptops (där de är störst), samtidigt som de fokuserar på surfplattor (där de är trea efter Apple och Samsung) med en målsättning
att nå en marknadsandel på 10 procent inom kort (Q3 2014 var
deras marknadsandel 6,5 procent).
I samband med CES2015 firade Lenovo hundra miljoner sålda
ThinkPads genom att lansera ThinkPad X1 Carbon, som världens
lättaste 14-tums ultrabook med en mycket ljus FHD-display för

den bästa tittarupplevelsen och en PCIe SSD med upp till 80 procents bättre prestanda än en vanlig SSD.
– Efter den ursprungliga ThinkPad 700 har Lenovo fortsatt göra
varje ny ThinkPad bättre än den tidigare och 100 miljoner sålda
enheter bevisar att vi lyckats. När vi köpte IBMs persondatorverksamhet lovade vi att inte bara skydda ThinkPad som varumärke,
utan även att göra det ännu bättre och starkare. Idag fortsätter
ThinkPad att vara ett av de mest respekterade varumärkena i
branschen, vilket givit upphov till att Lenovo numera är nummer ett. Även när Lenovo nu utökat sin verksamhet med mobila
enheter, servrar och cloud computing, kommer ThinkPad förbli
kärnan i vår strategi och hjärtat i vår verksamhet. Det är en ära att
kunna fortsätta att utveckla detta legendariska varumärke för våra
kunder och jag ser fram emot många fler milstolpar för ThinkPad
framöver, säger Yuanqing Yang, styrelseordförande och CEO för
Lenovo.
Lenovo presenterade också nyheter i Yoga-serien, med surfplattor och omvandlingsbara bärbara datorer med ny teknik. Yoga
3 14 Stand-serien inkluderar tunna och lätta modeller i 11 och
14 tum, medan ThinkPad Yoga är ett nytt tillskott - optimerat för
företagsanvändare - till Yoga-serien.
Lenovo lanserade också surfplattan Yoga 2 med Lenovo
AnyPen-teknik – som förvandlar vilken penna som helst till ett
skrivverktyg för surfplattan.
Lenovo lanserade även de nya omvandlingsbara, bärbara datorerna Flex 3 i storlekarna 11, 14 och 15 tum. Datorn kan vridas
360 grader så att den även kan användas som en surfplatta. n
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Lysette Van Kampen, Sennheiser, med ett par trådlösa Momentum.

Christopher Danielsson, Krusell, med nya serien Malmö.

Trådlöst

Universalskal

Sennhesier har uppgraderat sina framgångsrika hörlurar Momentum till v2.0 – och lanserat trådlösa versioner av både Momentum och
Urbanite.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

ennheiser lanserade på CES fyra nya Momentum hörlurar. Momentum och de något mindre Momentum
On-Ear har uppdaterats till version 2.0 vilket bland
annat innebär att de nu är ihopfällbara samt att Momentum försetts med något större hörlurskåpor. De nya Momentum Wireless
och Momentum On-Ear Wireless är försedda med NFC för enkel
ihopkoppling med Bluetooth-enheter som exempelvis smartphones (lurarna nyttjar Bluetooth apt-X codec) och har Active Noise
Cancellation (med fyra mikrofoner) samt en batteritid på upp till
22 tummar.
Även Urbanite XL kommer i en trådlös version, med namnet
Urbanite XL Wireless, och den har också NFC och Bluetooth apt-X,
men saknar Active Noise Cancellation – batteritiden anges vara
25 timmar.
Sennheiser har också lanserat fyra nya modeller i sin RS-serie
digitala, trådlösa hörlurar – RS 165 är instegsmodellen med
basförstärkning om så önskas, RS 175 är hemmabiomodellen med
virtual surround, RS 185 är en öppen konstruktion medan RS 195
har finesser för att hjälpa konsumenter med nedsatt hörsel.
Sist - och minst - bland nyheterna är fyra sporthörlurar i
Sennheisers nya serie Sports
(de inget samarbete med
Adidas längre) där CX 686 och
OCX 686 är in-ear modeller
som stänger ute oönskat ljud
medan MX 686 och PMX 686
har en konstruktion som gör
att man hör en del av ljudet
omkring sig, vilket kan vara
praktiskt ur en säkerhetsapsekt vid till exempel löpning
eller cykling. n
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Krusell lanserade på CES en ny serie Slide
Wallets och 2 in 1 covers för smartphones –
kallad Malmö.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

hristopher Danielsson, Krusell, berättade på CES2015
att företaget vid årsskiftet blev klara med sitt fjärde
samarbetsavtal vad gäller fodral och skal till smartphones, och det är med HTC – ”Made for HTC devices” blir nu
fjärde samarbetet vid sidan av ”Made for Xperia”, ”Works with
Lumia” och ”for LG mobile”.
Christopher förklarade att en klar trend är att konsumenterna
blir allt mer medvetna, och det räcker inte för en tillverkare att
endast lansera ett nytt mobilskal – innovation och funktioner är
viktigt, liksom att ha koll på hela flödet från start till mål för varje
produkt, för att garantera miljöaspekter samt att man inte nyttjar
barnarbete etcetera.

Malmö

Malmö är namnet på en ny serie universalskal som Krusell lanserade på CES. Malmö Flip Wallet Slide lanseras i fyra storlekar
och fem färger, och man fäster sin smartphone på en ”slider” i
plånboksfodralet med industritejp för att när man vill kunna fotografera med sin mobil helt enkelt öppnar fodralet och skjuter upp
mobilen en bit för att frilägga kameralinsen och ta en bild.
De som önskar ett plånboksfodral ibland och endast ett skyddsfodral ibland bör titta närmare på Krusell Malmö 2 in 1 cover, som
helt enkelt är ett skyddsfodral (med inbyggd magnet) som kan
nyttjas mol allena eller klickas fast i plånboksfodralet med hjälp av
magneten när man
så önskar.
Krusell har drygt
600 olika skal/
fodral/väskor som
passar fler än 5 000
portabla enheter,
och de finns i 80
länder. n

CES

Knut Aronsen, Focus Nordic, och Sean Tyndale-Biscoe, Micron.

Kodak visade på CES2015 bland annat upp en mobiltelefon – IM5.

Idaho-chips

Kodak-mobil

Från och med januari i år distribuerar
Focus Nordic återigen Lexars produkter på
den nordiska marknaden.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

ean Tyndale-Biscoe, Territory Sales Director MEAI på
Micron Consumer Products Group, berättar att Micron
är ett drygt 30 år gammalt företag med knappt 30 000
anställda som startades i Boise (Idaho, USA) – en ort känd för att
vara potatisland, och Micron tillverkar chips, i form av minnen
etcetera...
Sean Tyndale-Biscoe förklarar att de fyra största aktörerna har
cirka 95 procent av den globala minnestillverkningen, och företagen är Samsung, Micron, Hinex och Toshiba. De flesta svenskar
känner nog igen minneskort från Sandisk och Kingston, och Sandisk ingår i Toshiba medan Kingston inte är en aktör som äger sina
fabriker utan de köper minnen från någon av tillverkarna.
Micron har tre varumärken:
• Micron – SSD för enterprisemarknaden.
• Crucial – datorminnen och SSD för konsumentmarknaden.
• Lexar (som köptes av Micron 2006) – Minneskort, USBminnen, läsare och lagringsprodukter.
Micron omsatte knappt 10 miljarder dollar 2013, och 2014
hade omsättningen ökat till nära 17 miljarder dollar – cirka 15
procent av omsättningen (i Europa) utgörs av Lexars produkter,
och sedan januari 2015 samarbetar Micron med Focus Nordic,
som nu distribuerar Lexars produkter i Norden. n

Kodak lanserade på CES en smartphone, IM5,
och företaget bakom mobilen är Bullitt Group.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

K

odak och tillverkaren av specialmobiltelefoner,
Bullitt Group, (som bland annat licenstillverkar Cat
Phones åt Caterpillar) har tillkännagivit lanseringen
av smartphonen Kodak IM5, en 5-tums Full HD Android-smartphone som anges vara lika enkel att använda som den är smart.
– Detta är en telefon för konsumenter som uppskattar värdet
hos märket Kodak och arvet bakom det. Den ser snygg ut, är enkel att använda och ger verklig valuta för pengarna, säger Oliver
Schulte, VD på Bullitt Mobile.
Kodak IM5 anges ha ett enkelt och intuitivt användargränssnitt
för snabb och enkel åtkomst till nyckelfunktioner som telefonsamtal, SMS, kamera och kontakter. Och den medföljande programvaran för fjärrhantering det möjligt för vänner och familj att ge hjälp
när det behövs via en dator eller en surfplatta.
Kodak meddelar att bildtagning är en avgörande funktion i
telefonen och IM5 skall göra fotografering, lagring, delning och
utskrift av foton snabb och enkel. Till huvudkameran med 13MP
och autofokus finns en programvara för bildhantering som låter
användarna snabbt redigera foton med en enda knapptryckning
och antingen visa dem på enheten, dela dem på sociala medier
eller skriva ut dem.
Strävan efter enkelhet innebär dock inte att snabbhet och prestanda offras, anger företaget, och berättar att operativsystemet
Android Kit-Kat kommer att uppgraderas till senaste Android Lollipop, samt att mobilen har en octa-core på 1,7Ghz samt minne
på upp till 32GB med hjälp av ett MicroSD-kort.
– Alltför många upplevelser stannar kvar i mobiltelefoner, ofta
för att processen med att dela dem är för komplicerad för användarna. Därför har vi samarbetat med IM5, den första enheten i ett
sortiment med mobila produkter som utnyttjar vårt arv och vår
erfarenhet inom fotografins teknologi och kombinerar den med
Bullitts expertis inom design av högkvalitetsenheter för specifika
konsumenter, säger Eileen Murphy, vice VD för märkeslicensiering
på Kodak. n
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Isabella de Feudis, VD Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, som stod bakom evenemanget på CES2015 där cirka 50 startups visade upp sig.

Svenska startups på CES
Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, anordnade på CES-mässans andra dag ”SVCA
meetup at CES” där cirka 50 svenska startup
företag möttes.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

Joakim Edlund, Moogles, demonstrerar företagets VR-headset.
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H

elt nystartade företag, och företag som varit verksamma en tid, mötte riskkapitalister och journalister på ”SVCA meetup at CES” som arrangerades av
SVCA i samarbete med Tomas Bennich (som sysslat med liknande
”kontaktknytarevenemang” på bland annat MWC i Barcelona

Mats Horn, Tinitell, med företagets ”smartphoneklocka” för barn.

CES

Tomas Bennich – networker, dealmaker, business strategies and startup and venture advisor – med svenska flaggan på CES2015.

ett flertal gånger). Många företag visade upp prototyper, medan
andra kommit längre och var klara för leverans.
Undertecknad träffade fyra företag:
• Moggles (www.moggles.com) – Har sysslat med Virtual
Reality glasögon ganska länge och för knappt två år sedan
påbörjade de utveckling av en modell där man använder
en smartphone som skärm.
• Tinitell (www.tinitell.com) – Startade sommaren 2014 med
140 000 dollar via Kickstarter och planerad lansering är i
sommar/höst, och produkten är en ”smartphoneklocka”

Maria Norberg, Onoconcept, med doftande Candy Crush Saga-skal..

•

•

för barn. En telefon som ser ut som en klocka, där barnen
kan svara om föräldrarna ringer samt även ringa upp de
nummer som programmerats i produkten.
Onoconcept (www.onoconcept.com) – Sysslar med ”wearable fashion tech” och visade upp doftande ”Candy Crush
Saga” mobilskal och klockarmband.
Berazy Faktura (www.berazy.se) – Har varit verksamma i
fem år och erbjuder ”enkel och effektiv fakturahantering”
samt ”ansvarsfull kreditgivning” och har kapacitet för nära
10 miljoner fakturor i månaden. n

Niclas Josefsson, VD & grundare, Berazy Faktura.
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Boxers nya
resa startar nu
TV-marknaden är i stark förändring, och Boxer
har som ambition att följa trenden in i framtiden samt öka distributionen.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

N

är Boxer startade sin verksamhet 1999 såg TVmarknaden annorlunda ut jämfört med idag, och
Per Wiklund, som var med från början (då i rollen
som försäljningsdirektör) berättar att Boxer var bland de första i
världen att lyckas med ”mini-pay” – alltså att hitta mellansegmentet mellan ”free-to-air” gratis-TV och de mer kostsamma film/
sport betal-TV-paketen.
Per Wiklund är sedan december ifjol Commercial Director på
Boxer Sverige och har ett helhetsansvar för sälj- och marknadsavdelningarna, som slagits ihop. Innan dess ansvarade Per för
uppbyggnaden av Boxers bredbands- och telefoniverksamhet gällande sälj- och marknadsfrågor. Han har genom åren haft många
ledande befattningar inom koncernen, och var under ett antal år
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.
Per Wiklund scoutade marknaden i ungefär 15 europeiska
länder under sex, sju år och ett tag var företaget på väg att bli
verksamma i fyra olika länder (förutom Sverige och Danmark även
Finland och Irland) men det blev inte så.
– Konceptet när det gäller DTT är att sälja TV-abonnemang
samt att äga infrastrukturen, som vi gör i Sverige och Danmark,
och det är anledningen till att vi sålde TV-abonnemangsbolaget
PlusTV i Finland när infrastrukturen (Digita) såldes till ett annat
bolag – och i Irland lämnade vi av olika anledningar tillbaka licensen, förklarar Per Wiklund.

DTT & OTT

Just nu är det alltså fullt fokus på Sverige och Danmark som gäller,
och under fjolåret breddade man sig genom att teckna rikstäckande avtal för att lansera bredbands- och telefonitjänster i såväl
Telias som IP-Onlys öppna fibernät – tjänster som säljs både separat och tillsammans med Boxers TV-tjänster via marknätet.
Video On-Demand lanserades för många år sedan, tjänsten
Boxer Play finns ute och en pytteliten, modern Smartbox har
lanserats. Boxer har klivit in i IP-världen, och funderar sannolikt
över frågor som rör affärsmodeller (bindningstid kontra helt fritt)
med mera – och att förmoda att Boxer inom en icke oöverskådlig
framtid kommer lansera även TV-tjänster via fibernäten är nog
inte den vildaste gissning man kan göra...
– Man ser mer TV än någonsin, men på andra sätt. Vi vill öka
distributionen ut på alla enheter, och vi agerar agilt. Boxers nya
resa börjar nu, avslutar Per Wiklund. n
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Boxers verksamhet (enligt www.boxer.se)

Boxers främsta uppgift är att sälja TV-abonnemang och inom
detta ryms ett flertal uppgifter som alla utgör stommen i vår
verksamhet. Boxer ingår tillsammans med Teracom Sverige,
Teracom Danmark och Boxer Danmark i Teracom Boxer Group,
en av Nordens ledande nät- och betal-TV-koncerner. Koncernen
omsätter knappt fyra miljarder kronor, har 700 anställda och ägs
av svenska staten.
Teracom Boxer Group äger och driver digitala marknät med
betal-TV-tjänster på två marknader. Till kärnaffären hör också utsändning av nationell och lokal radio. De viktigaste produktområdena är betal-TV, radio- och TV-utsändningar, förbindelsetjänster

Per Wiklund, Commercial Director på Boxer Sverige,
berättar att Simon Vis är ny försäljningschef.

samt inplaceringar och service. Koncernen skapar möjligheter för
programbolag att nå sin publik, för tittare och lyssnare att enkelt
få tillgång till sina program, samtidigt som det skapar samhällsnytta genom att distribuera en mångfald av olika kanaler från många
av varandra oberoende bolag.
Inom koncernen finns en unik samlad kunskap kring att paketera och sälja attraktiva programpaket kombinerat med kunskap
om radio- och TV-distribution, vilket inkluderar drift och utveckling av det marksända radio- och TV-nätet.
Styrningen av Boxer utgår från Teracom Boxer Group. Vi på
Boxer arbetar med TV via marknätet och öppna internet. Sedan
1950-talet har Sveriges hushåll tagit emot sin TV-signal från ett

sextiotal stora sändare placerade över hela Sverige. Först en,
sedan två och från tidigt 1990-tal tre TV-kanaler har sänts ut från
detta analoga TV-nät. Utöver de marknätsbundna sändningarna
erbjuder Boxer också TV över öppna internet, i dagsläget i form
av så kallad on demand-teknik till utvalda digital-TV-mottagare.
1999 startade de digitala sändningarna i nätet och 2007
ersatte de helt de analoga. Boxers verksamhet innebär att vi
marknadsför, distribuerar och administrerar kanaler som sänder
abonnemangs-TV, det vill säga kanaler som sänds kodade och
som tittarna abonnerar på. I dagsläget har vi cirka 40 kanaler i
vårt utbud. Dessutom sänds tio till elva kanaler okodade, fria att
tas emot utan abonnemang. n
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MWC2015 – En spaning
Mobile World Congress (MWC) anordnades för
tionde gången i Barcelona, Spanien, 2-5 mars
2015 – och med fler än 93000 besökare från
200 länder som besökte de drygt 2100 utställarna var mässan större än någonsin.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

tt 40-tal konferenser hölls under mässan och där kunde
man bland annat höra Mark Zuckerberg, grundare och
CEO på Facebook, berätta att gratis internettjänster kan
hjälpa mobiloperatörer öka sina intäkter på tillväxtmarknader.
Han förklarade att det Facebook-ledda initiativet internet.org har
som målsättning att koppla upp alla på planeten (idag är cirka
40 procent uppkopplade) och menade att om mobiloperatörer
erbjuder enkla internettjänster gratis kommer kunderna få smak
på internet och bli mer villiga att betala för mobil data.
Appen internet.org - som erbjuder en rad enkla internettjänster, inklusive Facebook, gratis - har lanserats i sex länder sedan
starten i Zambia i mitten av 2014 och enligt Mark Zuckerberg har
appen inte kannibaliserat på befintliga mobiloperatörers betaltjänster utan istället lett till en ökning av betalande kunder samt
en ökad försäljning av smartphones.

5G – nästa generation

På MWC2015 talades det om nästa generations mobilteknologi
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5G (som också demonstrerades) och medan en del anser att det
är väl tidigt att prata om detta redan nu, när det globalt endast är
8 procent av de mobila tjänsterna som går via 4G och mer än 60
procent som fortfarande går via 2G, finns det andra som hävdar
att det är hög tid för 5G i och med att 4G inte kommer räcka till
framöver.
Enligt GSMA Intelligence är den globala täckningen för 3G
idag 70 procent medan 4G når 25 procent – och förväntas nå 50
procent 2017.
Specifikationerna för 5G är inte satta ännu, då teknologin
befinner sig på diskussions- och demonstrationsstadiet, men man
verkar sikta på följande:
* 100 gånger snabbare hastighet – med 10Gbps istället för
100Mbps i nedladdningshastighet kan man till exempel ladda ner
en högupplöst film på sex sekunder istället för på tio minuter. Och
realtidskommunikation i mycket hög kvalitet kan bli en verklighet.
* 50 gånger lägre latens – 1ms istället för 50ms är ett måste för
exempelvis självkörande bilar. En bil som kör i 110km/h hinner
med 50ms latens köra drygt 1,5m innan bromsarna slår till, men
med 1ms latens hinner den endast 3cm.
* 100 gånger fler uppkopplingar – med M2M och IoT (Machineto-machine och Internet of Things) runt hörnet kommer antalet
uppkopplade enheter snart bli fler än 100 miljarder, och det
klarar inte 4G-nätet av.
Det verkar sannolikt att de första 4,5G-näten kommer lanseras
om ungefär ett år, och att det dröjer till 2020 innan 5G börjar
introduceras.

MWC

Mobilerna – flaggskepp & mellanklass

Dagens flaggskeppsmobiler har så höga prestanda att bärbara
datorer i mellanklass rent specifikationsmässigt kan sägas hamna
på efterkälken, som till exempel octacore processorer (processorer med åtta kärnor, där fyra har lite högre prestanda medan
fyra har något lägre prestanda, vilket skall innebära såväl hög
prestanda som hög energieffektivitet) och extremt högupplösta
skärmar – 2560x1440 pixlar på en 5,1-tumsskärm innebär 577ppi,
vilket kan jämföras med att ett magasin vanligtvis trycks med 150
linjers raster, vilket motsvarar 300dpi. (ppi är en förkortning för
pixels per inch medan dpi är en förkortning för dots per inch, och
förenklat uttryckt kan man säga att det är två olika sätt att säga
samma sak).
På MWC2015 var det två företag som lanserade nya flaggskeppsmobiler - Samsung och HTC - och Samsungs två nyheter
Galaxy S6 samt Galaxy S6 edge (den sistnämnda har en skärm
som är böjd längst ut på kanterna) är de som på papperet har de
allra bästa specifikationerna.
Sony, LG, Huawei med flera lanserade inte några nya flaggskeppsmobiler på MWC2015 (de har toppmodeller på marknaden
som nyligen lanserats, och som ännu tilldrar sig stort intresse
– inte minst LG:s G Flex2 med böjd skärm, som visades upp på
CES2015 och beräknas komma ut i butikerna i begränsad upplaga
i slutet av mars) men de fokuserade desto hårdare på mellansegmentet, och en tydlig trend på årets MWC var att mellanklassmobiler nu ärver mycket från sina flaggskeppssyskon.
Tanken är att erbjuda mobiler med höga prestanda, många
funktioner och exklusiv design – utan att prislappen skall vara
alltför hög.
Den smartphonelansering som stack ut mest från mängden på
MWC2015 var de två modeller för blinda som lanserades av Doro

i samarbete med Claria – de två mobilerna Doro 820 Claria och
Doro 820 Mini Claria bygger på Doros prisbelönta Doro Liberto
820 och den nya Doro Liberto 820 Mini, och är anpassade för
blinda och personer med synnedsättning. De har ett taktilt hölje
med upphöjningar på skärmen som ger användaren referenspunkter samt ett 100 procent talande användargränssnitt.

Smarta klockor & aktivitetsarmband

Inom kategorin smarta klockor lanserades på MWC2015 ett antal
nya modeller från ett flertal tillverkare, och en trend inom detta
område är att de smarta klockorna utvecklats från att se ut som
fyrkantiga skärmar man bär kring handleden till att se ut som exklusiva armbandsur tillverkade i metall och med runda displayer.
Design blir också allt viktigare när det gäller aktivitetsarmband
och headset som i de flesta fall används som tillbehör till smartphones men ibland också som fristående enheter – man behöver
med vissa modeller till exempel inte ha med sig mobilen på löprundan för att kunna lyssna på musik och logga träningspasset.

Musik i fokus

Att ljud i allmänhet, och musik i synnerhet, numer är ett fokusområde inom det mobila segmentet kan det faktum att Harman för
första gången ställde ut på MWC ses som ett bevis för. Företaget
lanserade ett antal nya produkter på MWC2015, som till exempel
världens första in-ear sporthörlurar som styrs med handrörelser
(JBL Reflect Response), världens första MFI-certifierade in-ear
hörlurar med universell treknappskontroll (AKG N20) samt en
trådlös högtalare kallad Harman Kardon One (som lanserades
tillsammans med HTC och har det företagets Connect-teknik
vilket innebär att man kan koppla den till en HTC-mobil genom att
svepa med tre fingrar över skärmen). n
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Gunnar Wahlbeck, Samsung, visar upp företagets två flaggskeppsmobiler Galaxy S6 och Galaxy S6 edge på MWC2015 i Barcelona.

Samsung böjer dubbelt
Samsung lanserade två flaggskeppsmobiler på
MWC2015 – Galaxy S6 och Galaxy S6 edge,
där den sistnämnda har en skärm som är böjd
i utkanterna av långsidorna.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

amsung genomförde i februari en undersökning,
tillsammans med YouGov, som visade att hälften av
svenskarna tror att telefonerna kommer fortsätta
bli allt tunnare, och nästan lika många (43 procent) menade att
mobilkamerorna kommer bli allt bättre.
Även skärmtekniken kommer att utvecklas enligt undersökningen, och en av fyra tror att framtidens smartphones kommer
ha böjd skärm, och något fler (28 procent) menar att skärmarna
kommer att växa till den grad att de täcker hela telefonen.
Mer kritiska är svenskarna till att vi snart kommer se smartpho38 RATEKO 2/2015

nes gjorda av glas. Modeller i metall tycks då något mer sannolikt,
men får ändå bara medhåll från en tiondel av befolkningen.
– Svenskarna förväntar sig funktioner som gör det enklare och
roligare att använda sin smartphone, som tunnare konstruktion
och riktigt bra mobilkameror. Även större och böjda skärmar ses
av många som en trolig utveckling i framtiden, säger Andreas
Bergqvist, produktchef för mobiltelefoner på Samsung i Norden.
På Samsung Galaxy Unpacked 2015 den 1 mars (dagen innan
dörrarna till MWC slogs upp) presenterade Samsung de nya flaggskeppstelefonerna Galaxy S6 och Galaxy S6 edge. De kanske inte
är så dramatiskt designade som en del i Samsungs undersökning
hade förväntat sig, men de är tillverkade helt i metall och glas
(glaset är Corning Gorilla Glass 4, som skall vara tåligt).
– Med Galaxy S6 och Galaxy S6 edge erbjuder Samsung något
alldeles extra. Genom att lära av både framgång och felsteg har
Samsung utvecklat ny teknik och idéer som resulterat i en helt ny
design och nya funktioner som gör att vi kan erbjuda användarna
den ultimata smartphone-upplevelsen, säger Andreas Bergqvist.

MWC
Unika funktioner med välvd skärm

Galaxy S6 edge lanseras som den första smarta telefonen på
marknaden med en välvd skärm som täcker dess sidor. Till skillnad mot välvda TV (och LG:s välvda smartphone) som är konkava
är Galaxy S6 edge istället helt platt över nästan hela skärmen,
men längst ut på långsidorna är skärmen konvex.
Gunnar Wahlbeck, Manager for Nordic PM Telecom and Digital
Imaging Samsung, berättar att denna speciella skärmdesign ger
nya möjligheter vad gäller funktioner – man kan till exempel med
funktionen People Edge färgkoda sina favoritkontakter och S6
edge signalerar diskret vem som ringer genom att lysa upp sidan
av den välvda skärmen i den färg som den favoritkontakt som
ringer upp har tillskrivits. För att avböja samtalet kan man lägga
sitt finger på pulsmätaren och Galaxy S6 edge skickar automatiskt
ett SMS som informerar att man inte är tillgänglig.
– Den som befinner sig i en social situation och väntar på ett
viktigt samtal känner ofta ett behov av att be om ursäkt i förväg.
Vi såg att människor som väntade på ett samtal ofta placerade
sina mobiler med skärmen nedåt på bordet. Intressant nog ville
nästan två tredjedelar (64 procent) av de smartphone-användare
som vi studerade ha ett sätt särskilja brådskande samtal från andra, säger Lysa Clavenna, Samsungs europeiska innovationschef,
om hur idéen till People Edge föddes.
Den 5,1 tum stora QHD Super AMOLED-skärmen (2560 x 1440
pixlar) är cirka 20 lusstarkare än skärmen på Galaxy S5 och har en
pixeltäthet på hela 577ppi. Tack vare ljusstyrkan skall tittarupplevelesen bli fantastisk även utomhus.

Trådlös laddning

Den nya flaggskeppsduon laddar 1,5 gånger snabbare än föregångaren Galaxy S5 och ger upp till fyra timmars batteritid efter
endast 10 minuters laddning. Att ladda fullt tar 80 minuter.
Både Galaxy S6 och Galaxy S6 edge har dessutom inbyggt stöd
för trådlös laddning, och man kan lägga dem på den trådlösa
laddningsstationen och ladda batteriet fullt på cirka tre timmar.
Gunnar Wahlbeck berättar att kamerorna förbättrats, och både
den främre (med 5MP) och den bakre (med 16MP och optisk
bildstabilisering) har F1.9 i ljusstyrka. Via ett dubbelklick på hemknappen startar kameran på 0,7 sekunder och Fast Tracking Auto
Focus skall se till att bilderna blir skarpa, även när man fångar ett
objekt i rörelse.
Under skalet finns en octacore-processor (fyra kärnor med
2.1GHz plus fyra kärnor med 1.5Ghz) som anges vara 30 procent strömsnålare än föregångaren och 3GB RAM-minne samt
32/64/128GB internminne. Operativsystemet är Android 5.0
Lollipop och bland funktionerna finns WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
(2.4/5GHz), HT80 MIMO(2x2) 620Mbps, Dual-band, WiFi Direct,
Mobile hotspot, Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+, USB 2.0
samt stöd för NFC.
Båda mobilerna lanseras 10 april, Galaxy S6 i färgerna White
Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum och Blue Topaz, medan Galaxy S6 edge även kommer i färgen Green Emerald.

Riktigt lika futuristiska som mobilen på bilden ovan är inte de nya
modellerna från Samsung – men med en design helt i glas och metall
(och i ena fallet en böjd skärm) är de mobiler som sticker ut...

teknik direkt i heminredning, vilket möjliggör för exempelvis
sängbord, lampor och bänkar att tjäna ytterligare ett syfte som
laddningsstationer för smartphones.
– Vi vet att människor ogillar sladdhärvor och att få slut på batteriet i sina mobiltelefoner och att det är en ständig jakt på laddare. Med denna kollektion ger vi människor möjlighet att ladda
var som helst i hemmet genom att integrera trådlös laddning i
vår heminredning, säger Jeanette Skjelmose, affärsområdeschef
belysning och trådlös laddning på Ikea.

Samsung Pay

Samsung presenterade på MWC också en ny mobil betalningstjänst, Samsung Pay, som till skillnad från de mobila betalningslösningar som redan finns på marknaden skall kunna användas hos
majoriteten av alla betalningsställen. Detta genom en kombination av NFC och den nya tekniken Magnetic Secure Transmission
(MST) som gör att kunder kan betala med mobilen även mot
traditionella betalningsterminaler.
För att leverera marknadens bästa mobila betalningslösning har
Samsung med Samsung Pay samarbetat med betalningsnätverk
som MasterCard och Visa, och samtal med viktiga finansiella partners som American Express är i full gång, anger företaget.
– Kombinationen av en smidig betalningsprocess med ett gediget nätverk av samarbetspartners gör Samsung Pay till en tjänst
som kommer omdefiniera hur vi betalar för varor med mobilen,
säger JK Shin, VD för Samsung Mobile.
Tjänsten Samsung Pay lanseras initialt i USA och Korea under
sommaren och skall senare bli tillgänglig i Europa, i kombination
med Samsung Galaxy S6 och S6 edge. n

Laddmöbler på Ikea

I samband med MWC meddelade Samsung och Ikea att de presenterar en ny era av laddningsmöjligheter med Wireless Power
Consortium (WPC), och Ikea kommer i april i år lansera en ny möbelserie som är den första någonsin som förenar trådlös laddning
universellt direkt i möblerna, helt utan sladdar.
Ikea tar ett nytt grepp genom att montera trådlös laddnings-

Skillnaden mellan Galaxy S6 edge (till vänster) och Galaxy S6 är den
böjda skärmen – samt marginell skillnad vad gäller batterikapacitet. Galaxy S6 edge känns något tunnare när man håller i den, men
faktum är att den är något tjockare...
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Smartphone främsta
ingången till tjänster
Sony Mobile är och förblir en strategiskt viktig
del av Sony. På MWC lanserade bland annat
Xperia Z4 Tablet, som världens lättaste surfplatta, och Xperia M4 Aqua, som skall sätta en
ny standard i mellanklassen.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

onychefen Kazuo Hirai var i Barcelona och öppnade
Sonys monter på MWC måndagen den 2 mars, och
han sade att Sony Mobile är och förblir en viktig del av

Sony.
– Smartphones är konsumenternas främsta ingång till all form
av innehåll och tjänster idag, och Kaz Hirai var på plats för att
poängtera att Sony Mobile - trots senaste tidens spekulationer fortsatt är en strategiskt viktig del av Sony, säger Rikard Skogberg,
nordisk produktchef på Sony Mobile.
Hiroki Totoki tillträdde som VD på Sony Mobile i november
ifjol och han har förklarat att Sony Mobile måste bli lönsamma,
snabbt.
– Man blir inte framgångsrika genom att spara, så det är fokus
på innovationer framöver också, säger Rikard Skogberg, och visar
runt bland nyheterna i företagets monter på MWC2015.

Nedan: Sony Xperia M4 Aqua.
Till höger: Sony Xperia Z4 Tablet.
Nedan till höger: Sony SBH-70.
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Lättaste surfplattan

Med världens ljusstarkaste 10-tums skärm med 2K-upplösning, en
tjocklek på 6,1 mm och en vikt på endast 389 gram når underhållningen nya höjder med Sony Xperia Z4 Tablet, anger företaget.
Xperia Z4 Tablet bygger vidare på Sonys damm- och vattentäthet (IP 68) och Sonys ledande batteritid med ett 6 000mAh batteri
som anges räcka till 17 timmars filmtittande.
– Vi har tagit alla de egenskaper som våra användare gillade
mest med tidigare Xperia surfplattor och förbättrat dem ytterligare. Bland annat kan du resa halvvägs runt jorden och kolla
film utan att behöva ladda plattan. Trots att Z4 Tablet är världens
tunnaste och lättaste 10-tummare gör den kraftfulla hårdvaran att
plattan kan ersätta din laptop, säger Ola Lilja Molén, Nordenchef,
Sony Mobile.
– Världens längsta flight, mellan Johannesburg och Atlanta, är
inget problem, säger Rikard Skogberg. (Nyligen startade rutten
mellan Dallas och Sydney är enligt Wikipedia något längre, men
båda tar strax under 17 timmar, förutsatt att tidtabellen hålls...)
Sony anger att man med den ljusstarka 10-tumsskärmen med
2K-upplösning (2 560 x 1 600 pixlar) kan titta på filmer och favoritklipp och läsa böcker även utomhus i starkt solljus utan problem,
samt att skärmen matchas med kraftfulla fronthögtalare för en
surroundupplevelse som anges höja både filmupplevelsen och
musiklyssnandet.

MWC

Rikard Skogberg, Sony Mobile, med två produkter företaget lanserade på MWC2015 – Xperia Z4 Tablet och Xperia M4 Aqua.

Den främre kameran på Xperia Z4 Tablet är en vidvinklig 5
megapixelkamera, för bättre videosamtal och selfies än tidigare.
Huvudkameran bak på surfplattan är en 8 megapixelkamera som
filmar i Full HD och har Sonys Exmor RS-teknik.
Xperia Z4 Tablet är utrustad med PS4 Remote Play som gör
det enkelt att koppla upp och kontrollera sin Playstation 4 från
surfplattan. Skulle exempelvis TV:n, till vilken PS4 är kopplad, vara
upptagen är det bara att via wifi koppla upp sin Xperia Z4 Tablet
till sin Playstation 4 och trådlöst fortsätta spela på surfplattan.
Under skalet är Xperia Z4 Tablet utrustad med 64-bitars Qualcomm Snapdragon 810 octacore-processor, samt 32GB internminne.
Till Xperia Z4 Tablet finns ett tillbehör i form av ett premium
Bluetooth tangentbord, med vilket man också kan styra sin mobil.

Super Mid Range

Sony lanserade på MWC även Xperia M4 Aqua, som en smartphone som sätter en ny standard för kvaliteten på mellanklassmobiler - ”Super Mid Range” - med vattentät design i kombination med kraftfullt batteri och processor.
– Sony Xperia M4 Aqua representerar vårt nya fokus på mel-

lanklassen, där vi vill erbjuda telefoner utan kompromisser. Vi tar
med oss de bästa funktionerna från Xperia Z-serien; kameran,
batteritiden, vattentätheten och designen, och erbjuder en kvalitetstelefon som inte finns i prisklassen idag, säger Ola Lilja Molén.
Rikard Skogberg förklarar att midrange inte är så stort hos konsumenter i Norden, men att det finns en B2B efterfrågan.
Huvudkameran i Xperia M4 Aqua är en 13 megapixelkamera
med Sonys Exmor RS sensor, F2.0 bländaröppning och ISO
3200-känslighet. Tillsammans med Superior Auto Mode, nu även
för frontkameran, anger Sony att det aldrig varit enklare att ta bra
och roliga bilder med upp till 52 olika automatiska scenarion. Den
främre kameran på Xperia M4 Aqua är en 88-gradig vidvinkelskamera på 5 megapixlar som skall fungera perfekt tillsammans med
Xperia kameraappar, Sound Photo och Movie Creator.
M4 Aqua har operativsystemet Android 5.0 Lollipop samt en
åttakärnig 64-bitars Qualcomm Snapdragon 615 processor med
integrerad 4G LTE.
Sony lanserar också ett vattentåligt och trådlöst Bluetoothheadset - SBH-70 - tillverkat av mjukt silikon, i fem olika färger.
Headsetet anges sitta diskret runt nacken, har knappar för musik
och samtal, samt röststyrning. n
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Joakim Malm, Harman, vid de nya Bluetooth-högtalarna från JBL – Clip + och Charge 2+, som är vattentåliga.

Premiär för Harman på MWC
Musik är ett fokusområde på MWC – och i
år fanns Harman för första gången bland de
utställande företagen.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

A

tt ljud i allmänhet, och musik i synnerhet, numer är
ett fokusområde inom det mobila segmentet kan det
faktum att Harman i år för första gången ställde ut
på MWC ses som ett bevis för.
Harman lanserade på MWC2015 JBL Charge 2+ och JBL Clip+,
som Bluetooth-högtalare som kan tas med på alla utomhusaktiviteter oavsett om det är till sjön, stranden eller till äventyrsbadet,
eftersom de är bärbara, hållbara och vattensäkra så att det inte
behöver oroas över regn eller spill.
Bluetooth-funktionen kan användas för att även utnyttja högtalaren som en bärbar högtalartelefon, och brusreducerande teknik
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tillsammans med en inbyggd mikrofon skall försäkra att ljudet i
samtalen alltid är kristallklart.
– Användare kan inte bara lyssna på musik i farten, de kan
också njuta av kvalitetsljud utan att behöva flytta högtalarna närmare händelsernas centrum. Lanseringen av dessa två produkter
breddar helt enkelt lyssnarens frihet, menar Michael Mauser, VD
på Harman Lifestyle.
Båda modellerna finns i åtta olika färger: svart, blått, rött, grått,
turkost, gult, rosa och orange.
JBL Clip+ har upp till fem timmars batteritid och inbyggd kabinhake. En integrerad 3,5mm-sladd gör att man kan koppla ihop
högtalaren med en enhet med sladd istället för Bluetooth, och
det går även att använda sladden för att sammankoppla flera JBL
Clip+ för en bättre ljudupplevelse.
JBL Charge 2+ har 6 000mAH-batteri som ger upp till 12 timmars speltid och kan ladda andra enheter samtidigt, via USB. Det
går att sammanlänka upp till tre enheter till samma Charge 2+ för
att kunna spela olika personers favoritlåtar om vartannat.

MWC

Ett partytrick med JBL Charge 2+ är att hälla vatten i baselementet.

Styr med handrörelser

Harman lanserade också JBL Reflect Response, som världens
första in-ear sporthörlurar som styrs med handrörelser.
Joakim Malm, Harman, berättar att företagets sport line up
växer mycket och att JBL Reflect Response är ett exempel på en
innovativ produkt, där man kontrollerar ljudet i sina hörlurar
endast genom handrörelser.
JBL Reflect Response är ett par trådlösa, svettåliga och ergonomiskt sportanpassade hörlurar, med öronsnäckor och sladd
som löper bak i nacken. Hörlurarna anges sitta kvar i öronen även
under hård, fysisk träning och sladden har reflex för sportentusiaster som tränar utomhus när det är mörkt. Hörlurarna klarar upp
till åtta timmars musikspeltid på en laddning.

Universell treknappskontroll

Harman presenterade på MWC AKG N20, som världens första
MFI-certifierade in-ear hörlurar med universell treknappskontroll. Hörlurarna är MFI-certifierade för Apple-produkter samt
fullt kompatibla med Androidenheter. Hörlurarna är tillverkade
av premium material som aluminiumhölje, trasselfri textilinklädd
kabel och levereras med tillbehör såsom öronsnäckor i tre olika
storlekar, fodral, adapter för flygplan och rengöringsverktyg.
Med hjälp av den universella treknappskontrollen på N20 kan
användare enkelt styra telefonen, musikuppspelningen och volymen. Det är dessutom möjligt att växla mellan Android och MFI
via en omkopplare på kabeln.
En annan produkt från AKG som visades upp är AKG N90Q, som
anges vara världens första hörlurar som anpassar sitt ljud efter

Harman Kardon One kopplas till/från en HTC mobil med tre fingrar.

användaren, och de är designade av Quincy Jones. N90Q introducerar Harmanss nya TruNote-teknik som skall återge ljud anpassat efter användarens anatomi, automatiskt och exakt. TruNotes
automatiska kalibreringslösning består av två mikrofoner i varje
öronkåpa för att mäta frekvensgången under tiden man bär hörlurarna. Inom en sekund skapas ett korrekt korrigeringsfilter för
ljudet, individuellt efter varje användare.
AKG N90Q demonstrerades på MWC i kombination med den
bärbara musikspelaren Pono, som Neil Young förespråkar.

Harman & HTC

Harman visade också upp en trådlös högtalare kallad Harman
Kardon One (som lanserades tillsammans med HTC och har det
företagets Connect-teknik vilket innebär att man kan koppla den
till en HTC-mobil genom att svepa med tre fingrar över skärmen).
Harman Kardon One har aluminiumhölje och kan spela musik
i upp till fem timmar med sitt uppladdningsbara batteri. Den har
också mikrofon och brusreducerande teknik för att ta bort störande omgivningsljud under konferenssamtal.
– Smarta telefoner har på kort tid blivit en viktig del av elektroniken hemma och med Harman Kardon har vi hittat en samarbetspartner som gör några av de bästa produkterna på marknaden. Tillsammans kan vi erbjuda användare en bra uppkopplad
ljudupplevelse både i och utanför hemmet. Harman Kardon
levererar både snygg design och bra ljud och tillsammans med
HTC Connect gör vi det möjligt för användare att lyssna på hela
musikbiblioteket genom endast ett svep av fingertopparna, säger
Drew Bamford, VD för HTC. n

Från vänster: AKG N90Q, AKG N20, JBL Reflect Response och JBL Clip+.
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Camilla Nilsson, Doro, i företagets monter på MWC2015 – med prisvinnande Doro Liberto 820 samt nya Doro Liberto 820 mini.

Smartphone för blinda
Den smartphonelansering som stack ut mest
från mängden på MWC2015 var de två modeller för blinda som lanserades av Doro i samarbete med Claria.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

amilla Nilsson, marknadschef på Doro, berättade på
MWC2015 att Doros smartphone LIberto 820 vann
priset Global Mobile Award i kategorin “Best Mobile
Device for Accessibility & Inclusion” och att priset delades ut av
John Cleese.
– Vi är mycket hedrade över att bli belönade med ett så prestigefyllt pris för vår hjälteprodukt Doro Liberto 820, säger Jérôme
Arnaud, Doros VD och koncernchef.
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Doro Liberto 820 Mini

Doro lanserade på MWC2015 Liberto 820 Mini, ett mindre syskon
till Doros prisbelönade smartphone Doro Liberto 820. Den nya
instegsmodellen har lika stor förståelse för användaren som de
andra medlemmarna i Dorofamiljen och tack vare sin storlek får
den enkelt plats i fickan, meddelar Doro. Den liggande laddstationen gör att Doro Liberto 820 Mini även kan användas som en
klockradio. När telefonen placeras i laddstationen aktiveras läget
för att visa bilder, spela musik eller användas som klockradio.
Precis som Doros övriga telefoner, har Doro Liberto 820 Mini en
ergonomisk design med fysiska knappar, stora ikoner och kristallklart ljud. Jämfört med Doro Liberto 820 är skärmen en halv tum
mindre, och kameran har lägre upplösning.
– Doro Liberto 820 Mini gör det enkelt för nyfikna seniorer att
utforska vad en smartphone har att erbjuda och att börja använda
funktioner som sociala medier. Telefonens inbyggda guider

MWC

Till vänster Doro Liberto 820 mini och till höger Doro 820 Claria.

hjälper användaren att upptäcka alla smarta funktioner steg för
steg vilket gör att du får lära dig och utforska i din egen takt, säger
Camilla Nilsson.
Hemskärmen på Doro Liberto 820 Mini har genvägar till de tre
applikationer som efterfrågas mest av seniora mobilanvändare,
nämligen telefon, SMS och kamera. Och via Google Play har
användaren även tillgång till nära två miljoner applikationer, däribland Facebook, Spotify och Instagram. För den som vill inspireras
har mobilen även tillgång till utvalda och rekommenderade appar
i Doro Selection.
Doro Liberto 820 Mini har precis som sitt större syskon tillgång
till molntjänsten My Doro Manager. Genom tjänsten kan användaren få instruktioner om hur telefonen fungerar och kan få hjälp
av en utvald vän eller släkting att justera eller uppdatera funktioner i telefonen genom en app på sin egen smartphone. Den
utvalda vännen kan dessutom skicka bilder eller rekommendera
appar till användaren.

Mobiler för synskadade

Det finns över 2,5 miljoner blinda och ytterligare 26 miljoner med
synnedsättning i Europa (enligt The World Health Organisation,
2010). I samarbete med Claria lanserar Doro nu två smartphones
anpassade för blinda och personer med synnedsättning. Lanseringen är ett steg in på en ny marknad, för att skapa vardagsteknik
tillgänglig för alla, anger företaget.
De båda modellerna Doro 820 Claria och Doro 820 Mini Claria
går i linje med Doros övriga portfolio och är designade för att
skapa tillgänglighet för alla, oavsett behov. Först ut är ett antal
länder i Europa, därefter följer eventuellt en lansering i Norden.
Claria (före detta Telerion) är en prisbelönt utvecklare av mobila tjänster för personer med synnedsättning. De nya lanseringarna bygger på Doro Liberto 820 respektive Doro Liberto 820 Mini
och ärver dessa telefoners ergonomiska utformning, med fysiska
knappar och starkt och tydligt ljud. Clarias lösning är dels ett
taktilt hölje med upphöjningar på skärmen som ger användarna
referenspunkter och dels ett 100 procent talande användargränssnitt som hjälper och guidar användaren genom funktioner steg
för steg. Dessutom kan telefonens kamera fungera som ett intelligent öga. Bland annat kan telefonen läsa upp texter med hjälp av
teckenigenkänning, samt identifiera och läsa upp färger – något
som kan vara praktiskt vid till exempel klädinköp.
– 90 procent av alla med synnedsättningar är över 65 år. Doro

är marknadsledande inom telefoner för seniorer och tillsammans med Claria gör vi den fantastiska vardagstekniken, som en
smartphone är, tillgänglig för ännu fler. Vi tycker inte att vare sig
ålder eller synkapacitet ska hindra något från att vara en del av
den digitala världen, säger Camilla Nilsson.
Doro har tidigare belönats med Stevie Wonders pris ”Wonder
Vision Award” för sina produkter. Samarbetet med Claria förstärker ytterligare möjligheten att kunna erbjuda tillgänglig vardagsteknik.
– Vi är väldigt stolta över vårt nya samarbete med Doro. Kvalitén i Doros produkter, kombinerat med en stark kommersiell kraft
ger oss möjligheten att accelerera den internationella utvecklingen av våra produkter och förbättra livet för blinda världen över,
säger Loïc Dubié, Claria.

Doro Connect & Care

I dagens moderna samhälle är familjer ofta geografiskt utspridda,
vilket påverkar våra relationer. På uppdrag av Doro genomfördes
en undersökning som visar att en av fem vuxna känner att deras
hektiska livsstil är anledningen till att de inte besöker eller hör av
sig till äldre släktingar så ofta som de skulle vilja. Dessutom känner två av fem att det geografiska avståndet är ett hinder för att
kunna hjälpa till med stort och smått i vardagen.
Doro presenterar Doro Connect & Care, som en ny tjänst som
kommer att bidra till både sinnesro och trygghet för familj och anhöriga. Tjänsten, som lanseras till sommaren, skall hjälpa seniorer
att få kontakt med personer i närheten som gärna vill hjälpa till
och stötta med stort och smått i vardagen.
För seniorer kan tjänsten enkelt läggas till på deras Dorotelefon
(gäller utvalda modeller). För familjemedlemmar är tjänsten lätt
att använda, allt sköts via en app som finns tillgänglig för både Android och iOS smartphones. Via tjänsten kan familjemedlemmar
skapa sina egna nätverk av människor som vill och kan hjälpa till.
Doro Connect & Care kan användas för att hålla ett öga på användarens beteende, som till exempel rörelser eller kommunikation, för att försäkra sig om att allt är okej. Tjänsten kan också slå
larm när mönstret bryts, till exempel vid lång inaktivitet.
– I vår undersökning såg vi att 44 procent var villiga att bidra
med sin tid för att hjälpa andra i sitt lokala samhälle. Den här
tjänsten kommer att föra familjer närmare varandra men även
grannar och andra som vill bidra på ett meningsfullt sätt, säger
Camilla Nilsson. n
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PRISBELÖNTA POWERBANKS NU I SVERIGE

SURFACE 3 – TUNNARE & LÄTTARE

Microsoft har presenterat Surface 3 - speciellt framtagen för skolor
och studenter - som en platta som ersätter både dator och surfplatta.
Surface 3 är lättare, tunnare och har en lägre prislapp än storebrodern Surface Pro 3. Plattan finns att köpa i Sverige den 7 maj, men går
att förhandsboka redan nu.
Surface 3 levereras med Windows 8.1, och går att kostnadsfritt
uppgradera till Windows 10 när operativsystemet lanseras senare i
år. Det innebär att man kan köra alla Windows-program såväl som
alla appar i Windows Store. Surface 3 har en lång batteritid som låter
användaren använda plattan en hel arbetsdag eller titta på upp till tio
timmar video utan att behöva ladda den.
När man köper Surface 3 får man ett kostnadsfritt ettårsabonnemang av Office 365 Personal. Tillsammans med Surface-pennan kan
Surface 3 fungera som ett digitalt antecknings- och skissblock såväl
som en surfplatta och dator. En kombination som gör Surface 3 till
det perfekta valet för exempelvis studenter, skolor och individer som
vill vara produktiva - oavsett tid och plats - och funktionerna hos Surface 3 har tagits fram i tät dialog med skol- och universitetsvärlden
för att uppfylla de krav som ställs där, anger företaget.
Surface 3 har en HD-skärm på 10.8 tum i formatet 3:2 och har
precis som Surface Pro 3 Mini DisplayPort, microSD-kortläsare och
en USB 3.0-port som låter användaren koppla in alla tillbehör som
behövs.
Till Surface 3 lanseras Surface 3 Type Cover. Ett tangentbord med
magnetisk stabilitet som anges göra det enkelt att arbeta samtidigt
som det fungerar som ett skyddande lock för skärmen. Surface 3 Type
Cover kommer till Sverige i tre olika färger (blått, rött och svart). n
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Cenor Nordic lanserar nu Xtorms PowerBanks XB line i Sverige. XB
line består av fem PowerBanks i olika storlek från 2600 mAh till 15000
mAh och anges vara designade för att ladda mobila enheter dubbelt
så snabbt som andra mobila laddare. Xtorms XB line har belönats
med Red Dot Design Award 2015 för sin design.
Xtorms PowerBanks är skapad med högkvalitativ polyeter med
en matt, gummerad yta och med en integrerad USB laddningskabel,
välplacerade laddningsportar och en snygg design skapas en oslagbar
användarvänlighet, anger företaget.
– Vi är mycket glada att kunna expandera vår produktportfölj med
ett så innovativt och framåtsträvande varumärke som Xtorm. PowerBanks är en snabbt växande produkt i Sverige och att kunna erbjuda
ett så erkänt och högkvalitativt märke som Xtorm till den svenska
branschen är mycket spännande, säger Kimmo Wires, produktchef på
Cenor Nordic.
Xtorms XB line finns i fem olika utföranden – från Go med ett batteri på 2600 mAh till Free med hela 15000 mAhs batteri, som klarar
av att ladda tre enheter samtidigt. n

PRYLHITTAREN G-TAG

Gigaset lanserar G-tag, en produkt som via Bluetooth hjälper till att
söka efter, hålla reda på och hitta prylar och föremål.
G-tag är utrustad med en sök-, larm- och påminnelsefunktion, som
håller kontakt med både smartphones och läsplattor. Det kan gälla
såväl nycklar och bärbara datorer som husdjur och barnvagnar – allt
det man inte vill ska försvinna kan taggas med en G-tag.
Förutom att söka efter och hitta saker erbjuder G-tag flera användbara funktioner för dagligt bruk, däribland en positioneringsfunktion som till exempel hjälper användaren att snabbt och enkelt hitta
tillbaka till sin parkerade bil i en främmande stad, anger företaget.
En listfunktion påminner om alla viktiga saker som ska med när man
lämnar hemmet eller arbetet. Ett larm kan ljuda så fort ett taggat
objekt hamnar utanför telefonens Bluetooth-täckning.
G-tags funktioner hanteras via den kostnadsfria Gigaset G-tagappen som är enkel att installera på alla mobila enheter med Android
4.4.2 eller iOS 7 och senare. Den kopplar upp via Bluetooth 4.0, som
sedan upprätthåller en anslutning till ett valfritt antal G-tag-enheter.
Tack vare den låga strömförbrukningen i Bluetooth 4.0 räcker det
inbyggda batteriet i G-tag i upp till ett år. Batteriet kan sedan enkelt
bytas ut.
– Förr eller senare tappar du bort dina nycklar eller plånbok. Med
G-tag kan våra kunder enkelt tagga sina viktigaste föremål och hålla
koll på dem med hjälp av appen. G-tag besparar våra kunder det
besvär det innebär att tappa bort viktiga saker, säger Titti Hagenfeldt,
Marketing Manager Nordics. n

P ROD U KTNYHE TER
FLYGANDE ACTIONKAMERA

Parrot var tidigt uta med konsumentdrönare, och nu har de lanserat
Bebop Drone på den svenska marknaden. Med en 14-megapixel Full
HD-kamera, som stabiliserats på en 3-axlad ram, skall Parrot Bebop
Drone leverera högkvalitativa bilder och video i 180 grader.
Kombinationen av flera sensorer skall ge Bebob Parrot Drone
en imponerande stabilitet och den kan med en smarttelefon eller
surfplatta styras via wifi. Parrot Bebop Drone är kompatibel med en
wifi-förlängare som heter Parrot Skycontroller och kan användas för
att styra Bebop, samtidigt som användaren får ett större flygområde.
Parrot Bebop Drone är utrustad med en framåtvänd 14 megapixels
”fisheye-kamera”, som spelar in video i Full HD (1920x1080 pixlar).
Kameran streamar en livebild av flygningen på skärmen av användarens smarttelefon eller surfplatta.
Piloten kan, via pilotappen, med tummen på pilotknappen kontrollera kamerans vinkel vertikalt i 180 grader. För att ta skarpa bilder har
Parrot Bebop Drone ett antal mekaniska och digitala system – fyra
stötdämpare som mildrar vibrationer från motorn, algoritmer för en
treaxlig bildstabilisering vilket innebär att vinkeln av vyn skall förbli
fast, utan förvrängning, oavsett drönarens lutning eller turbulens.
Bilderna sparas på Parrot Bebop Drones 8GB flashminne. Video
och bilder kan sedan skickas till pilotens mobila enhet eller en dator.
Drönaren väger 390 gram utan skrov (410 gram med) och anges
vara enkel att styra. Parrot Bebop Drone är utrustad med fyra wifi-antenner och kan hantera 2,4GHz och 5GHz-frekvenser i MIMO-format
(Multiple Inputs Multiple Outputs). Beroende på nätverksstörningar
kan piloten välja sin önskade frekvens och därmed säkerställa en

fast förbindelse mellan smarttelefonen och drönaren på upp till 250
meter, anger företaget.
Med Parrot Bebop Drone inkluderas en kostnadsfri app för styrning, FreeFlight 3.0, för iOS, Android och Windows Phone smartphones och surfplattor. Bebop Drone Skycontroller är ett tillbehör i form
av en RC-liknande fjärrkontroll utrustad med en wifi-förstärkare, som
bidrar till en starkare mottagning (upp till 2 km). Pilotens smarttelefon eller surfplatta sätts fast på kontrollens styrdocka och streamar
det Bebop Drone ser direkt på skärmen. n

We are now looking for a Key Account Manager
for our Technics High End Audio products in the Nordic market.
Please visit http://career.panasonic.eu/ for more information.

PR OD UK T N YH ETER
FEM VÄLVDA DATORSKÄRMAR

KAMERA MED 83X OPTISK ZOOM

Nikon har lanserat Coolpix P900, som en kamera med en kraftfull
optisk zoom på 83× som fångar alla små detaljer som ögat missar.
Den kraftfulla optiska zoomen täcker motsvarande 24-2000mm
(F2.8-6.5) och anges kunna fånga alla detaljer i både stillbilder (16
miljoner pixlar) och filmer i Full HD. Telefotografering för hand anges
vara exceptionellt stabil tack vare en högpresterande vibrationsreducering med Dual Detect Optical VR med högeffektiv minskning av
oskärpa, motsvarande att fotografera med 5,0 steg kortare slutartid.
Den nya högpresterande vibrationsreduceringen kan nu förbättra
vibrationsabsorberingen genom att identifiera rörelser samtidigt
både från objektivet (sensor för vinkelhastighet) och från bildsensorn
(information om rörelsevektor), för att bättre kunna beräkna oskärpan i bilderna och uppnå en mycket förbättrad vibrationsreducering,
berättar Nikon.
Man kan hålla koll på sina fotograferingsplatser tack vare det inbyggda stödet för de internationella satellitsystemen GPS/GLONASS/
QZSS som ger snabb och exakt information var man än befinner dig
i världen. Och man kan dela sina bilder direkt med inbyggt stöd för
WiFi och NFC.
– Coolpix P900 tar vårt utbud av kompaktkameror till en helt ny
nivå: mer detaljer, otroligt kraftfull zoom, förbättrad stabilitet, flexibla
kompositionsmöjligheter och imponerande Timelapse-film. Med en
optisk zoom på upp till 2000 mm, som kan utökas med Dynamic Fine
Zoom till 4000 mm, ger dig möjlighet att komma nära även de mest
avlägsna motiv. Tack vare kamerans snabbhet missar du aldrig ögonblicket när du fotograferar motiv som rör sig snabbt och Dual Detect
Optical VR (vibrationsreducering) på 5,0 steg ger dig stabiliteten för
att garantera perfekt skarpa detaljer även vid handhållna ultratelefoton, säger Ines Bernardes, produktchef för Coolpix Nikon Europe. n
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Samsung breddar sitt utbud av bildskärmar och lanserar en ny serie
med fem välvda modeller. Bildskärmarna finns i storlekar från 24
tum upp till 31,5 tum och anges vara framtagna för att passa vår tids
multitasking och digitala livsstil.
Bildskärmarna är utrustade med Vertical Alignment (VA)-teknologi för att maximera kontrast- och färgåtergivning och minimera
ljusläckor, anger företaget, och berättar att de har en kontrast som
sträcker sig från 5000:1 för SE590C till 3000:1 för de enklare modellerna. Dessutom skall samtliga bildskärmar ge en djup svärta och
skarpa färger för en verklighetsnära bildupplevelse.
– Med våra nya välvda bildskärmar tar vi användarupplevelsen till
en helt ny nivå. Vi kommer att satsa helhjärtat på Curved Monitors
eftersom det ger en fördjupad upplevelse och förbättrad bildkvalitet,
säger Jakob Hultqvist, Director Enterprise Business Samsung Nordics.
De nya bildskärmarna är utrustade med Eye-Saver Mode, en funktion som reducerar blått ljus, och en annan funktion som minskar
skärmflimmer. Funktionen Game Mode justerar kontrast och färger
samt minimerar eftersläpningar.
Skärmarna finns i butik från och med mitten på april och heter:
SE790C - 29” - 21:9 - 2560x1080 pixlar
SE590C - 31,5” - 16:9 - 1920x1080 pixlar
SE591C - 27” - 16:9 - 1920x1080 pixlar
SE510C - 27” - 16:9 - 1920x1080 pixlar
SE510C - 24” - 16:9 - 1920x1080 pixlar n

UNIVERSELLA PLÅNBOKSMOBILSKAL

Italienska Puro har lanserat Universal Wallet Collection, som en
kollektion med eleganta och praktiska plånböcker som passar alla
marknadens populära smarta mobiler.
De exklusiva plånböckerna finns i fyra olika storlekar och passar
marknadens alla populära smartphones, anger distributören Aurora,
som beskriver den nya kollektionen som det perfekta tillbehöret som
ger både skydd för din smartmobil och samtidigt organiserar dina
kreditkort, ID-kort, visitkort och anteckningar.
Plånböckerna är gjorda av mjukt svart eller vitt läder, och utrustade
med magnetlås samt 360-graders rotationsystem så att man kan
ta bilder och videoklipp utan att behöva lossa sin smartphone från
fodralet.
Puro Universal Wallet Collection finns även i en tvåfärgsversion,
som kännetecknas av en färgglad och extra slimmad design. Puro
Universal Wallet Collection Bicolor har fickor för två kreditkort och
hål i den främre luckan samt till telefonens högtalare så att man kan
besvara samtal utan att öppna fodralet. De finns i tre färgkombinationer. n

P ROD U KTNYHE TER
50 MILJONER PIXLAR

Canon har lanserat EOS 5DS och EOS 5DS R, som kameror som bryter
ny mark för 35 mm-sensorer och har den högsta upplösningen någonsin i en fullformatssensor – 50 megapixlar.
Den höga upplösningen innebär att tre fotograferingsmetoder för
beskärning direkt i kameran kan hanteras – 1:1, 1.3x och 1.6x. Beskärningen visas i sökaren för att underlätta kompositionen. Kameran
levererar stillbilder med 30 megapixlar i 1.3x beskärningsläget och
med 19 megapixlar i 1.6x.
De båda kamerorna har Dual Digic 6-bildprocessorer för att ge den
snabba prestanda som krävs. Båda processorerna hanterar mycket
stora mängder bilddata från 50 megapixelssensorn, reducerar bildbruset och möjliggör fotografering med 5 bilder per sekund, anger
Canon. Båda kamerorna kan filma i Full HD (1920x1080 pixlar) och
har mikrofoningång, men saknar hörlursuttag – som finns på Canon
EOS 5D Mark III.
Kamerorna har 61-punkters autofokussystem med 41 korssensorer
och bibehåller fokus på rörliga objekt via EOS iTR-autofokusteknik
(Intelligent Tracking and Recognition) för att spåra både ansikten och
färg. Canons nya kontrollsystem för spegelvibration skall reducera
oskärpa och använder kammar som styr kamerornas spegel uppåt
och nedåt på ett kontrollerat sätt, för att undvika plötsliga stopp och
dämpa avtryckarljudet. EOS 5DS och EOS 5DS R har dessutom en
RGB+IR-mätningssensor på 150 000 pixlar med flimmeravkänning.
Sökaren täcker 100 procent och har elektronisk information för
att underlätta bildkompositionen, och kan anpassas efter den stil
fotografen föredrar. Den 3,2 tum stora Clear View II LCD-skärmen är

antireflekterande och anges minimera reflexer och ljusslöjor. Den
nya anpassningsbara snabbkontrollskärmen skall ge en lättåtkomlig
visning för de mest använda funktionerna. Ikonernas typ, storlek och
placering kan anpassas efter fotografens önskemål.
Canon anger att EOS 5DS R är framtagen för allra bästa bildkvalitet,
medan EOS 5DS R är utrustad med ett low-pass cancellation-filter för
att säkerställa skarpast möjliga resultat. Filtret anges producera en
enastående detaljrikedom som passar när inget annat än den absolut
maximala detaljnivån duger.
De två 50 megapixelkamerorna kommer i juni. n

EN SMARTARE SMARTPHONE
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
FEM MOBILVÄNLIGA BILSTEREOENHETER

GÖR-DET-SJÄLV LARM FÖR HEMMET

Aurora Group Sverige berättar att många familjer lämnar hemmet
och ger sig iväg för att njuta av semestern och många hem står därför
tomma under denna period, vilket innebär en förhöjd aktivitet av
tjuvar som utnyttjar det faktum att endast cirka 22 procent av alla
svenska privathushåll är utrustade med larm.
Ofta saknas ett larm och det kan vara en fråga om ekonomi, men
det behöver inte vara det, förklarar Aurora, och berättar att SafeHome är ett nordiskt larm- och övervakningskoncept som gör att
den vanliga konsumenten kan skydda sitt hem mot inkräktare på ett
enkelt och ekonomiskt sätt.
Ett SafeHome larmsystem kan installeras i ett hus eller lägenhet
och man är inte beroende av att abonnemang, eftersom larmen från
SafeHome är lokala larm som inte är anslutet till en central, utan
istället aktiverar en siren, skickar ett SMS eller kan ringa ett samtal till
en viss telefon via en SafeHome GSM-modul.
Videoövervakning sker med videokameror som anges vara enkla
att installera, och man kan styra via SafeHome-appen för sin smartphone. På detta sätt kan husägaren fjärrstyra en eller flera kameror
och få HD live-bilder som visas på telefonen även om de är på en helt
annan plats i världen.
Om SafeHome
SafeHome lanserades 2008, och har under de sex senaste åren sålt
över 100000 larm och övervakningsenheter i de nordiska länderna.
Sortimentet spänner över ett brett utbud av utrustning för larm,
övervakning och förebyggande säkerhet för hem och företagsägare,
där produkterna först och främst är karakteriserade av användarvänlig montering och användning. Från hösten 2014 är Aurora Group
distributör av SafeHome i de nordiska länderna.
Mer info på www.safehome.dk. n

I mars lanserade Pioneer de fyra nya navigationsreceivrarna AVICF77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB och AVIC-F970BT samt AVreceivern AVH-X8700BT.
Tre av modellerna har 7-tums skärmar medan de andra har
6,2-tumsskärmar. Alla stödjer Apple CarPlay, AVICSYNC och Mirrorlink
– för att förenkla samarbetet med användarens smartphone.
De nya modellerna anges ha ett intuitivt användargränssnitt som
är enkelt och smidigt att använda och man kan anpassa knapp- och
skärminställningarna för bästa läsbarhet både dag och natt.
Man finner även dubbla ingångar för backkamera, en för bak och
en för fram, samt dubbla USB-ingångar.
AVIC-F77DAB har också en inbyggd HDMI-port som kan användas
för att ansluta en smartphone via AppRadio-läge. Den är också utrustad med guldpläterad RCA för bästa möjliga ljudkvalitet.
AVH-X8700BT har en 7-tums multitouch-pekskärm och skall ge
audio och video av hög kvalitet plus de senaste anslutningsalternativen för smartphones. Med Apple CarPlay, AppRadio-läge, MirrorLink,
Bluetooth och mycket mer kan man alltid vara uppkopplad. Det finns
möjlighet att koppla in aktiva subwoofers eller extra slutsteg till de
tre RCA-utgångarna.
AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB och AVH-X8700BT har dessutom
Android Auto – för smidig sammankoppling av Android smartphone
och bilstereo. n

BEATS SOLO2 WIRELESS

Beats tar hörluren Solo2 till nästa nivå, i och med lanseringen av den
trådlösa Solo2 Wireless, som anges vara mer dynamisk, samt ha ett
bredare ljudregister och en klarhet som tar lyssnaren närmare det
artisten vill att man skall höra.
Med Bluetooth erbjuder Solo2 Wireless en fri rörlighet som
konventionella trådbundna hörlurar inte har, anger företaget, och
berättar att lurarna är tåliga, hopfällbara och trådlösa, vilket gör dem
till den ultimata bärbara lyssnarenheten.
12-timmars laddningsbart batteri finns under skalet, och den LEDbelysta kraftmätaren på hörlurarna gör att man har koll på när det är
dags att ladda, meddelar distributören Tura Scandinavia. n
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P ERSO NNYTT
ELECTROLUX – KENNETH L. NG

Gunilla Nordström, chef för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet och medlem i koncernledningen för AB Electrolux, kommer att lämna företaget för att ägna sig åt andra uppdrag. Electrolux har rekryterat Kenneth L.
Ng, för närvarande VD för Lixil Corporation i Kina, som ny chef för affärsområdet. Han börjar vid Electrolux
den 1 april.
– Under Gunillas starka ledarskap har Electrolux gått igenom mycket stora förändringar i Asien och
Stillahavsområdet, med avsevärda förbättringar i alla delar av regionen. Jag vill tacka Gunilla för hennes
framgångsrika arbete med att etablera en stark grund varifrån vi kan fortsätta driva Electrolux lönsamma
tillväxt i regionen. Jag är också tacksam för att Gunilla har stannat i bolaget till dess att vi fann hennes
ersättare. Vi önskar Gunilla och hennes familj lycka till i framtiden, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef.
Kenneth L. Ng har arbetat för japanska Lixil Corp sedan 2009, då han som VD för American Standard i
Asien/Stillahavsområdet ledde försäljningen av den verksamheten till Lixil. Han har tidigare haft ledande
ställningar inom Imperial Chemical Industries i Kina samt Philips Electronics i Kina och Australien/Nya
Zeeland. Han är född i USA och har examina i marknadsföring från New York University. n

MMD – MARCEL LUNDSTAD

Marcel Lundstad har i slutet av 2014 rekryterats som ny nordisk Chanel Distribution Manager för MMD
och AOC. I sin nya roll kommer Marcel att främst fokusera på att utveckla MMD och AOC:s relationer med
nordiska distributionsparters, för att öka företagets marknadsandelar i Norden. Marcel kommer närmast
från en roll som nordisk Product Manager på skärm- och projektortillverkaren Benq.
– Det känns självklart väldigt inspirerande att komma till ett företag som MMD och få arbeta med MMD
och AOC:s unika produkter. Jag känner mig redan hemma i företaget och ser fram emot en spännande
och utmanande resa, i vilken jag hoppas kunna bidra till en positiv utveckling för företaget, säger Marcel
Lundstad.
MMD anger att de har genomgått en omfattande rekryteringsprocess för att hitta rätt kandidat och vad
som kom att avgöra till Marcels fördel var hans gedigna erfarenhet av just gamingmarknaden och unika
spetskompetens inom försäljning och marknadsföring.
– Marcel passar perfekt in i vår strategi att växa på den nordiska SMB- och gamingmarknaden. Han har
en gedigen erfarenhet, stor kunskap om våra produkter och en spetskompetens inom marknadsföring som
kommer att driva försäljning, säger Frank Olsson, Nordenansvarig för MMD och AOC.
MMD och AOC har under de senaste åren stadigt ökat sina marknadsandelar i Norden och för Marcel är
det tydligt vilka produkter man bör fokusera på för att fortsätta denna positiva utveckling.
– Vi kommer inom en överskådlig framtid att fokusera på våra högupplösta skärmar och våra gamingskärmar, i 27 tum och uppåt. Vi är starka inom detta segment och kan ta utvecklingen för dessa produkter
ännu längre, säger Marcel Lundstad. n

SHARP – MICHAEL SCHÄFER

Sharp Home Appliance Nordic, Division of Vestel Trade Co. har 1 februari 2015 anställt Michael Schäfer
som Key Account Manager med ansvar för den Svenska marknaden.
Under 2015 kommer man att kraftigt bredda sitt vitvarusortiment i Norden under varumärket Sharp.
Michael kommer närmast från Sharp Electronics Nordic AB, där han jobbat som Key Account Manager. n

WD – STEFAN MANDL

WD har utsett Stefan Mandl till ny försäljningschef för Europa och Ryssland.
Mandl efterträder Sven Rathjen, som nu kommer att leda företagets affärsenhet för Network ContentSolutions och vara baserad i USA. Båda tillträdde sina nya positioner den 1 februari 2015.
Stefan Mandl har arbetat för WD i Europa i tio år och har under åren haft en rad befattningar i olika
säljroller, senast som försäljningsdirektör för Europa. Innan han kom till WD arbetade han med försäljning
i olika roller på hård- och mjukvaruföretag. Under de senaste fyra åren på WD har han rapporterat till Sven
Rathjen, som han nu efterträder.
– Stefan har under de senaste åren lyckats utöka WD:s distributionskanals marknadsposition i västra
Europa med över 50 procent och vi ser fram emot att hans passion och strategiska kompetens ska få
fortsätta i denna nya roll och bygga vidare på den ledande position som Sven skapat för både Europa och
Ryssland/CIS, säger Scott Davis, senior vice president för global försäljning WD. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Säljaren har ansvar för varan
Säljarens ansvar för fel i vara kvarstår även
om varan överlämnas till extern verkstad för
åtgärd.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en torktumlare. Ungefär sex månader
senare fick han problem med att torktumlaren larmade om att vattentanken var full, fast den var tom.
Detta gjorde att maskinen stannade innan tvätten var torr. Han
reklamerade felet till säljaren som hänvisade honom till tillverkaren. Flera avhjälpandeförsök har gjorts sedan dess, men felet har
återkommit. Senast återkom felet två år efter köpet. Han vill få en
ny maskin eller att köpet hävs.
Kunden har i första hand yrkat omleverans och i andra hand
hävning.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandet.
När kunden kom in till oss så tog vi kontakt med den auktoriserade verkstaden. Detta enligt rutin satt av leverantören. Den
auktoriserade verkstaden tog kontakt med kunden och därefter
har vi inte varit inblandade överhuvudtaget.
All korrespondens bifogat i anmälan är mellan kunden och
leverantören. Vi har ingen som helst möjlighet att veta vad som
skett eller hur, då köparen bara varit i kontakt med oss en gång. Vi
motsätter oss anmälan då vi anser att kunden inte haft någon annan kontakt med oss annat än vid första anmälningstillfället, då vi
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också hjälpte honom med att ta kontakt med den av leverantören
auktoriserade verkstaden. I 23§ i Konsumentköplag (1990:932)
står: Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning
avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen istället göras hos honom.
I detta fall har vi följt tillverkarens rutiner och hänvisat kunden
till den auktoriserade verkstaden och sedan har vi inte hört något
mer om detta ärende. Reklamationen bör istället gå till den auktoriserade verkstaden och inte till oss.

Nämndens bedömning och beslut

”Det är ostridigt i ärendet att torktumlaren har ett ursprungligt
fel och att tillverkaren försökt avhjälpa felet vid ett flertal tillfällen
men att felet fortfarande kvarstår.
När felet först visade sig reklamerade köparen felet till säljaren,
som därefter överlämnat ansvaret för den följande reklamationsprocessen till en av tillverkaren auktoriserad verkstad. Detta
innebär dock inte att säljarens ansvar för ett fel i en såld vara
faller bort och går över till verkstaden.
Säljaren ansvarar för fel i en såld vara gentemot konsumenten även om säljaren lämnar över det praktiska ansvaret på en
servicefirma. Köparen har reklamerat felet till säljaren i korrekt
ordning och därefter, såvitt framgår av ärendet, agerat i enlighet
med säljarens anvisningar avseende den fortsatta reklamationsprocessen.
Köparen får därmed anses ha reklamerat felen på korrekt vis.
Då det är ostridigt att felet fortfarande inte är avhjälpt, efter
flera försök och att felet är att se som väsentligt ska yrkandet om
omleverans bifallas.
Nämnden rekommenderar säljaren att leverera en ny torktumlare till köparen.” n

VITT

Per Kristian Ervik, administrerande direktör i Grundig Nordic No As och Grundig Nordic AB, i företagets lokaler i Ski söder om Oslo.

Nu är det dags för Sverige
Grundig påbörjade försäljning av vitvaror i Norden för exakt
ett år sedan, men i Sverige har det varit ”Time Out”. Nu är det
dock dags att ändra på detta, och Grundig satsar stort även
på den svenska marknaden – startskottet blir Media Markts
Kick Off på Scandic Infracity 13-18 april.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

G

rundig centraliserade sin
nordiska verksamhet till sina
lokaler i Ski, söder om Oslo,
för ungefär tre år sedan - med säljare i de
tre övriga nordiska länderna - och har sedan dess växt med cirka fem personer om
året. Idag är de sammanlagt 43 anställda,
och planen är att vara 48 innan detta års
slut.
Kjetil Mikkelborg, nordisk marknadschef på Grundig, berättar att för ett par
år sedan var han ensam på produkt- och
marknadssidan, men idag har Grundig en
marknadskoordinator och skall anställa

en till (vilket innebär att de blir tre på
marknadssidan) och på produktsidan är
Alper Yildirim nordisk produktchef, och
till sin hjälp har han en produktspecialist
på konsumentelektroniksidan och den
första april börjar en produktspecialist på
vitvarusidan.

Brunt & vitt

Inom konsumentelektronik är det 100 procent fokus på Grundig och inom vitvaror
satsar företaget på Grundig, Beko samt
Blomberg (det sistnämnda varumärket
säljs numer uteslutande på den danska

marknaden, eftersom det är väl inarbetat
där, medan man i övriga nordiska länder
fokuserar på Grundig och Beko).
– Vi startade planeringsarbetet för vitvaror för fyra år sedan och i april 2014 lanserades vitvarorna. I maj/juni 2014 skrev
vi kedjeavtal och nu är produkterna ute i
alla nordiska länderna, det är dock liten
närvaro i Sverige eftersom Expert - som
var vår partner som lanserade vitvarorna inte finns där, säger Kjetil Mikkelborg.
Peter Laugesen, nordisk försäljningschef
vitvaror på Grundig, berättar att inom vitvaror är det Elgiganten som är lokomotivet
gällande Beko idag, och Grundig vitvaror
har fram till nu inte sålts, men från och
med april kommer Grundig finnas hos Media Markt med både vit- och brunvaror.
– Grundig har en mycket tydlig vitvarustrategi där produkterna positioneras
i toppsegmentet, säger Peter Laugesen,
och förklarar att Beko står för ungefär 80
procent av vitvaruförsäljningen inom koncernen, som nu med Grundig skall skapa
ett premium varumärke.
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Kjetil Mikkelborg, nordisk marknadschef på Grundig, i Grundig-avdelningen i företagets showroom.

Från tio till två

Peter Laugesen berättar att Beko för tio år
sedan var nummer tio i Europa, för fem
år sedan var de nummer fem, och förra
året var de nummer två - efter Bosch inom MDA (Major Domestic Appliances) i
volym. Och räknar man endast fristående
produkter (alltså inte vitvaror för inbyggnad) var de nummer ett.
– Alla stora aktörer inom MDA har

fabriker i Polen, men inte Beko, som är
nummer ett i Polen. Det är tankeväckande,
säger Peter Laugessen.
Vad vill ni med Beko?
– Vi har ett gott samarbete med Elkjøp/
Elgiganten, som vi är nöjda med, och vi är
inne på andra året med Expert, vilket vi
måste fokusera på och finslipa detaljer. Vi
tar det steg för steg i Norden för att växa,
säger Peter Laugesen.

Vad vill ni med Grundig inom vitt?
– Det har varit något av en ”Time Out”
i Sverige när det gäller vitvaror, men nu är
det dags för Sverige också, och vi satsar
från och med nu stort på Grundig (både
inom vitt och brunt) på den svenska marknaden. Starten blir Media Markts Kick Off
på Scandic Infracity i Stockholm den 13-18
april. Grundig kommer vara en mycket stor
utställare, och vi är en ny aktör hos Media
Markt, säger Peter Laugesen.

Större synlighet

– Vi har varit lite osynliga med Grundig i
Sverige de senaste åren och det skall vi
ändra på. Och med Beko är det helt klart
som så att bara för att man är stora i Europa smittar inte det av sig automatiskt till
Norden, utan det krävs arbete, säger Kjetil
Mikkelborg.
Ett exempel på hur man skall synas mer
är Bekos partnerskap med FC Barcelona,
som tillkännagavs i juni 2014 och gäller
i fyra år – avtalet innebar att Beko, med
sin nya logotyp, blev det första kommersiella varumärket att utnyttja plats på FC
Barcelonas officiella kläder, med placering
på vänster arm.
Ett annat är att Grundig tecknat ett
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Peter Laugesen, nordisk försäljningschef MDA på Grundig, i Beko-avdelningen i företagets showroom.

treårigt avtal i Norge som innebär att
toppdivisionen i handboll för både damer
och herrar heter GrundigLigaen.

Två frågor

Den femte januari i år tillträdde Per Kristian Ervik 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. och rekryteringen av Ervik
är en del av Grundigs ambition att bli en
ledande aktör inom både vit- og brunvaror
på den nordiska marknaden.
Grundig och Beko är i startfasen inom
vitvaror i Sverige nu. Hur skall ni lyckas
ta marknadsandelar på den svenska
marknaden?
– Grundig är ett starkt varumärke som
folk känner igen sedan länge. På vitvarusidan finns många varumärken och Grundig
har en plats i medium- till toppsegmentet,
där man köper trygghet. I entrysegmentet
är Beko enormt stora i Europa och har ett
mycket stort sortiment, och vi skall lyckas
att ha två starka varumärken i Norden. Det
är en styrka att vi täcker hela skalan med
två märken, säger Per Kristian Ervik.

På konsumentelektroniksidan är det
stenhård konkurrens, och många aktörer
slåss om konsumenternas gunst. Vad är
strategin för Grundig inom detta område
de närmaste åren?
– Vi kommer att jobba stenhårt med att
vara ett varumärke med design, kvalitet
och användarvänlighet i fokus. Ja, det
är en hård kamp, men vi vet att vi har
ett starkt varumärke och det kommer vi

att spela på. De flesta aktörer gör idag
ungefär samma saker och det finns både
starka varumärken och private labels som
slåss om kunderna – viktigare än någonsin
är innovation. Det är en dyr bransch med
kostsam forskning och utveckling samt
låga marginaler, och det finns på sikt inte
plats för alla aktörer som är verksamma
idag, men Grundig har definitivt som mål
att vara kvar, avslutar Per Kristian Ervik. n
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Glädjande siffror för 2014
Höstens stabila försäljningstrend höll i sig året
ut, och försäljningsvärdet för 2014 ökade för
vitvaror med 5,2 procent till drygt 10 miljarder
kronor.
TEXT: BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB
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T

vätt/tork lyckades nå högst förändringstal och såväl
ökningen för värmepumpstumlare som att försäljningen av tvättmaskiner slog all-time-high bidrog
till ökningen. Rekordnoteringen för tvättmaskiner blev 308 000
enheter. Även diskmaskiner nådde försäljningsrekord då 282 000
maskiner såldes.

VITT

All kyla ökade

Samtliga produktgrupper inom kyla ökade sin försäljningsvolym
under 2014 jämfört med 2013, vilket sammantaget gav en uppgång i försäljningsvärdet med 6,5 procent.
Inbyggnadsenheterna inom spis fortsätter öka och bland spishällarna utgjorde induktionshällar drygt 70 procent av försäljningen.

Små produkter ökade också

Även inom SDA ökade flertalet produktgrupper, och rekordförsäljning noterades för eltandborstar med över 800 000 sålda.
Produkterna inom Köksapparater ökade med 20 procent i värde
under 2014. Standblenders och råsaftcentrifuger hade störst
ökningstakt men även köksmaskiner och matberedare bidrog
kraftigt till ökningen. n

RATEKO 2/2015 57

V IT T

Tetsuro Homma, Senior Vice President Appliances Panasonic, talade om expansion på Panasonic Convention 2015 i Frankfurt.

Panasonic Convention 2015:

Europeisk expansion
Panasonic satsar på den europeiska marknaden och expanderar produktlinjen inom vitvaror i år.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

T

etsuro Homma, Senior Vice President Appliances
Panasonic, berättade på Panasonic Convention
2015 i Frankfurt 23 februari att Panasonic tillverkat
vitvaror sedan 1951 och har bland annat sålt fler än 100 miljoner
tvättmaskiner samt levererat drygt 850 miljoner kompressorer till
kylskåp – 8,5 miljoner kompressorer om året tillverkar de.
Homma sade också att Panasonic är trea i Europa på side-byside premium kyl/frysar (i Storbritannien är de klart störst med
73 procents marknadsandel) och att de strax före nyår lanserade
inbyggnadsprodukter på den tyska marknaden.
Panasonic har Design Center i London (Storbritannien), Lifestyle
Research Center i Wiesbaden (Tyskland), Cooking Lab i Milano
(Italien) och Hamburg (Tyskland) samt fabriker i Storbritannien,
Tjeckien, Slovenien och Serbien. Företaget satsar på Europa och
expanderar såväl produktlinjen som lokaliteter.
Michikazu Matsushita, Managing Director of Panasonic Consumer Marketing Europe, berättade företagets vinst ökat tio procent de senaste nio månaderna samt att de omsatt 41 miljarder
euro och haft en vinst på 2,1 miljarder euro.
Matsushita sade också att Panasonic är stark trea i Tyskland och
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Storbritannien samt att de har som målsättning att på den europeiska marknaden öka med 60 procent fram till 2016, för att 2018
nå en fördubbling av omsättningen jämfört med ifjol.
Erik Börjehag, Produktchef för hushållsmaskiner på Panasonic
Nordic, berättar att Panasonic i mars lanserat tre nya kyl/fryskombinationer samt två nya tvättmaskiner (där skillnaden är att den
ena har ångfunktion) – i maj kommer företagets första Slow Juicer
till Sverige och i juni lanseras nya rakapparater med 3D-rakhuvud
samt Wet/Dry funktionalitet.

Kyl/frys

Panasonic har lanserat tre nya kyl/frys-modeller, utformade
för att passa hälsomedvetna konsumenter. NR BN34EX1, NR
BN31EX1 och NR-BN31EW1 bygger på den senaste tekniken och
har konstruerats för att bevara färskheten och näringsämnena
vid maximal energieffektivitet – alla tre har marknadens bästa
energimärkning A+++ NoFrost, anger företaget.
Fukt skapar kondens, som snabbt kan gå ut över färskvaror,
men om fuktigheten å andra sidan är alltför låg riskerar både
grönsaker och frukt att förlora sin naturliga fuktighet och istället
torka ut.
Panasonics nya kyl/frys-modeller är utrustade med friskhetsbevarande funktioner som till exempel Breath Tech (en automatisk
fuktregleringsteknik) och den nya VitaminLED-teknologin (med
gröna, blå och vita LED-lampor för att simulera naturliga solljusnyanser) för att frukt och grönsaker skall bevara sina höga vitaminnivåer genom att aktivera sina naturliga försvar.

VITT

En demonstration av Panasonics nya Slow Juicer MJ-L500.

Tvätt/ånga

Panasonic har lanserat två nya tvättmaskiner i sin Inverter-serie –
NA 148XR1 och NA 148XS1, där den sistnämnda är försedd med
ångfunktion. Båda har tvättprogrammet Auto Care, som med
hjälp av sensorer automatiskt väljer hur kläderna skall tvättas.
Programmet anges göra tvättningen både effektiv och skonsam
mot kläderna, utan att man behöver göra några manuella inställningar, och möjliggör dessutom låg energi- och vattenförbrukning.
Den bakomliggande tekniken kallas ”Econavi” och består av fyra
inbyggda sensorer:
• Viktsensorn känner om maskinen inte är full och att kläderna därför behöver mindre vatten.
• Temperatursensorn övervakar den faktiska vattentemperaturen så att tvättmedlet snabbt och effektivt löses
upp, samtidigt som den automatiskt reglerar tvättiden till
optimal längd.
• Optiska sensorn mäter av grumlighetsnivån i vattnet och
kan därmed identifiera både hur smutsiga kläderna är och
vilket tvättmedel som ligger i trumman.
• Materialsensorn mäter av hur mycket bomull och syntet
textilierna innehåller och ställer in den optimala centrifugeringstiden därefter.
NA 148XS1 är även utrustad med Steam Action-teknologi för
skrynkel- och allergifria kläder, förutom möjligheten att kunna
fräscha upp kläder utan att behöva tvätta dem. Programmet låter
användaren ångbehandla sina kläder utan att göra en komplett
tvättning, och Steam Allergi-programmet anges eliminera 99,9
procent av alla allergener. Båda tar 8 kg tvätt, centrifugerar med
1 400 varv per minut och har energimärkningen A+++ -40%.

Juice/slow

I maj kommer Panasonics första Slow Juicer, MJ-L500, till den
svenska marknaden och med den kan man enligt företaget till-

Erik Börjehag med en kommande produkt – en IPL från Panasonic.

reda frysta godsaker, som till exempel glass och cocktails av frukt
och grönsaker, samtidigt som man bevarar värdefulla enzymer
och näringsämnen.
– Panasonic nya Slow Juicer är både lätt att använda och att
rengöra, samt erbjuder en mängd olika hälsosamma alternativ
för din juiceframställning. Enheten är utvecklad för att kunna behandla både frysta och hårda grönsaker, som annars skulle vålla
problem för traditionella fruktpressar. Med denna nya Slow Juicer
kan du inom några minuter överraska dina vänner med kall glass
och smoothies, med bibehållen vitaminhalt från de ursprungliga
frukterna och grönsakerna. Panasonics nya Slow Juicer är unik
eftersom den, till skillnad från traditionella fruktpressar, krossar,
mosar och pressar ur saften ur dina frukter och grönsaker, säger
Erik Börjehag.
En traditionell fruktpress fungerar på ungefär samma sätt som
en gräsklippare som sliter och river frukterna och grönsakerna i
bitar och stycken, och i den processen värms och luftas innehållet, vilket går ut över råvarornas enzymer och näringsämnen,
anger Panasonic, och förklarar att fördelen med den nya presstekniken är att betydligt mer av råvarornas positiva egenskaper
bevaras, samtidigt som saften behåller sin naturliga färg och goda
smak. Panasonics egna tester med ananas och gurka har visat att
mängden C-vitamin är upp till dubbelt så hög när man använder
en Slow Juicer jämfört med en traditionell fruktpress.

Rakning/vått

I juni kommer Panasonics två nya elektriska rakapparater i LTserien, som utrustats med bland annat ett förbättrat Multi-Flex
3D-rakhuvud för att ge en bekväm och hudnära rakningsupplevelse, att finnas tillgängliga i Sverige. Båda modellerna kan fullt ut
sänkas ned i vatten, vilket möjliggör både våt och torr rakning, till
exempel i duschen.
Panasonics nya trebladsmodeller ES-LT6N och ES-LT2N har naRATEKO 2/2015 59
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Erik Börjehag, Produktchef för hushållsmaskiner på Panasonic Nordic, vid företagets nya tvättmaskiner.

noteknikbaserade rakblad som drivs av en motor med direktverkande linjärdrift på 13 000 svängningar per minut, anger företaget. Båda modellerna har även pop-up-trimmer med ett rostfritt
45-gradersvinklat rakblad för att man skall kunna raka bort de
mest envisa hårstråna.
Rakapparaterna är dessutom utrustade med ett Lift Foil-galler

som lyfter upp hårstrån, även på
de mest svåråtkomliga ställena,
och har Shave Sensor-teknologi
som känner av hur kraftigt skägget är och automatiskt justerar
varvtalet därefter. n

Tvättmaskinerna är försedda med fyra sensorer.

Ovan kommande rakapparaten ES-LT6N.
Till höger en av de tre nya kyl/frys modellerna.
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V IT T
FULL KONTROLL I KÖKET

SKULPTERAD FRUKOSTSERIE

De’Longhi anger att deras frukostserie Scultura tänjer på designgränserna med sin skulpterade, räfflade siluett och rundade kanter som
för tankarna till tidlös industridesign. Serien innehåller espressomaskin, vattenkokare och brödrost.
Serien finns i fyra olika färger med högblank finish som hämtat
sin inspiration från det ständigt föränderliga dagsljuset – det klara
morgonljuset representeras med zinkvitt, förmiddagens varma solljus med bronsbeige, eftermiddagsljuset med stålgrått och mörkrets
inbrott med kolsvart.
Scultura Espressomaskin har möjlighet att använda färskmalet
kaffe såväl som E.S.E-pods (easy serving espresso).
Scultura Vattenkokare har 1,5 liters kapacitet och 2000 W effekt,
samt trestegs säkerhetssystem som automatiskt stänger av vattenkokaren.
Scultura Brödrost har steglös rostningsinställning (uppvärmning,
upptining, bagelrostning) och extra lyftfunktion i brödhissen. n

Kockar använder sina ögon, näsa, mun och ibland även sina fingertoppar för att kontrollera när en maträtt är perfekt, men det krävs
mycket mer än så för att nå ett toppresultat, anger Bosch, och
berättar att om man inte har tid att konstant öva - eller arbetar heltid
som mästerkock på en Michelin-restaurang - kanske man vill hitta ett
annat sätt att kontrollera om kakan eller maträtten är klar.
Bosch har lanserat en serie av ugnar med ”intelligent” teknik och
mycket noggranna sensorer som skall ge det perfekta tillagningsresultatet, utan att man behöver offra sina fingertoppar.
Med nya Bosch Serie 8 ugnar ligger fokus, förutom på design, på
tydlighet och att produkterna skall vara roliga och lätta att använda,
anger företaget. Det centrala designelementet är en intuitiv kontrollring som används för menynavigering. Ugnen har även en display för
att ge en klar bild av den kategori maten tillagas i, med en mängd
olika rätter att välja mellan.
Oavsett om de installeras sida vid sida eller på höjden skall
ugnarna, mikrovågsugnarna, kaffemaskinerna, värmelådorna och
kompaktugnarna i nya Serie 8 skapa en helhet. De kan också anpassas efter personlig smak, då många modeller finns inte bara i rostfritt
stål utan också i svart eller vitt med en stor front av glas.
Ugnarna är bland annat försedda med matlagningstermometern
PerfectRoast, som optimerar beredning av kött, fågel och fisk genom
att mäta dess kärntemperatur – inte bara på en punkt, utan på tre
olika ställen. En annan funktion är Bosch Assist, som hjälper använderan att välja det bästa sättet för tillagning av maten – man väljer
maträtt på displayen och ugnen ställer in både tid, ugnsfunktion och
gradantal.
Bland ugnarna i Serie 8 hittar man också funktioner som integrerad
mikrovågsugn, tillsatt ånga, optimerad varmluftsuppvärmning samt
EcoClean/Pyrolys för enkel rengöring.
Ugnarna introduceras på marknaden från och med april 2015. n

KOCKEN SOM KLARAR DET MESTA

Severin har lanserat Multi-Cooker, som en multiapparat som gör allt
slow cooker klarar av plus att den bryner, ångkokar och även fungerar
som riskokare – en perfekt hjälpreda för den moderna människan
som inte alltid har tid, ork, eller lust att stå vid spisen efter en hektisk
arbetsdag.
Severin Multi-Cooker ger användaren slow cooker, riskokare,
ångkokare och stekgryta i en enda apparat, och det har aldrig varit
lättare att tillaga många olika varianter av maträtter, anger företaget,
och berättar att det går bra att till exempel ångkoka grönsaker och
fisk, bryna laxen och baka den samtidigt, koka ris och pasta, eller
använda apparaten till varmhållning. n
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VITT
KAFFE UTAN MJÖLK

Det är inte alla som vill dricka sitt kaffe med mjölk. Det har Severin tagit fasta på och utvecklat en ny variant av automatmaskinen Piccola,
utan mjölkfunktionen – Piccola Semplice. Piccola är kaffemaskinen
som imponerade på både expertjury och slutanvändare och vann det
prestigefyllda konsumentpriset ”Kitchen Innovation of the Year 2014”
som delades ut på världens största mässa för konsumentprodukter,
Ambiente i Frankfurt, anger företaget.
Piccola anges vara en av de mest prisvärda och kompakta helautomatiska kaffemaskinerna på marknaden. Den tar obetydligt mer plats
än ett A4-ark på köksbänken.
De nya reglerna som trädde in vid årsskiftet gällde bland annat att
alla kaffebryggare skall ha automatisk avstängning. Som en av Europas största tillverkare av kaffebryggare har Severin anpassat produktionen efter de nya kraven, och alla kaffebryggare tillverkade under
2015 har nu automatisk avstängning, anger företaget. n

NY HETVATTENKRAN

NYCKELLÖSA DÖRRAR

RCO Security har lanserat en ny läsarserie NoKey offline. De nya
läsarna är fullt integrerade i RCO:s system R-CARD 5000 och har den
stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget
– med andra ord blir installationen både enkel och ekonomisk, anger
företaget.
– Eftersom man slipper dra kablar innebär NoKey offline en väldigt
kostnadseffektiv och smidig möjlighet att inkludera alla dörrar i sitt
passersystem. I ett offline-system är det korten eller taggarna som
överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs
på samma sätt händelseloggar och batteristatus tillbaka till systemet
när användaren passerar en online-läsare, säger Lars Mattsson, vd för
RCO Security.
Installationen av NoKey offline sker utan någon åverkan på dörren
och NoKey offline uppfyller nordisk låsstandard. För att slippa kabeldragning drivs läsarna av vanliga AA-batterier.
– Med hundra öppningar om dagen kan man enkelt räkna med en
batteritid på tre år. Men vill man slippa batteribyten helt och hållet
har de nya läsarna också möjlighet till extern strömförsörjning, säger
Henrik Paulsson, RCO:s marknadschef.
De nya läsarna finns i utföranden med eller utan tangentbord, cylinder och vred. Användaren kan själv välja om bara kort eller tag ska
användas eller om dessa måste kombineras med en personlig kod. n

InSinkErator är mest känt för att vara det amerikanska företag som
under 1920-talet lanserade världens första matavfallskvarn – idag
en naturlig del av amerikanska kök. Dessutom tillverkar InSinkErator
hetvattenkranar i modern design. Nu har InSinkErator lanserat den
nya italienskt designade hetvattenkranen 3N1.
I Sverige känner de flesta främst till matavfallskvarnar från amerikanska skräckfilmer – en skräckmyt som inte är sann, då det enligt
InSinkErator är omöjligt att skadas av en matavfallskvarn. Det finns
heller inga knivar i matavfallskvarnen. Den maler ner avfallet på ett
säkert sätt och man kan stoppa ner sin hand i den aktiva kvarnen
utan att skada sig, berättar företaget, och förklarar att den däremot
minskar mängden sopor i hemmet och bidrar till en bättre miljö.
Både matavfallskvarnar och hetvattenkranar är till för att effektivisera köket. Matavfallskvarnen gör att man slipper bära ut sina
kompostsopor samtidigt som man bidrar till miljön, då avfallet kan
användas för tillverkning av biogas.
Hetvattenkranen är till för att förenkla vattenkokningen – man slipper till exempel vänta på att tevattnet ska koka och får upp till 98-gradigt vatten direkt ur kranen. Samma gäller då man ska koka vatten på
spisen; det är bara att hälla vattnet direkt från kranen i kastrullen och
man slipper vänta samt ödsla el för kokplattan på spisen.
Som ett nytt steg in på den svenska marknaden lanserar InSinkErator den nya hetvattenkranen 3N1. Den erbjuder vatten i alla temperaturer, från isande kallt upp till 98 grader varmt.
InSinkErator 3N1 finns i två färger: borstat stål och krom. n
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GAGGENAU PRISBELÖNADE

iF Gold Award 2015 har tilldelats Gaggenau för deras utställningsmonter på Eurocucina 2014. ”Med känsla för hantverk” blev namnet
på den avslutande installationen i trilogin ”Tillverkningstraditioner”.
Det hela inleddes med fabrikskonceptet ”En titt bakom kulisserna”, som också vann guld 2011. Detta följdes av ”Från råvara till
mästerverk” 2012. ”Med känsla för hantverk” slutligen, återvände till
matkulturens ursprung och presenterade en traditionell kringbyggd
bondgård för besökarna. Trilogin har designats i samarbete med
arkitektkontoret eins:33 i München under överinseende av VD:n och
partnern Hendrik Müller.
– Utformad som en traditionell bondgård runt en fyrkantig gård,
står denna utställningsmonter i perfekt harmoni med beställarföretagets värderingar; det handlar om skickligt hantverk, hög tillverkningskvalitet och exklusivitet. De innovativa och tekniskt avancerade
apparaterna visas i utställningsmontern som verktyg i en organisk
produktionsprocess där högteknologi möter orörd natur. Genom
att använda sig av skickligt utförda kontraster, förmedlar designen
perfekt Gaggenaus varumärke, enligt den internationella expertjuryn
som valt ut designen bland 5 000 bidrag från 53 länder i kategorin
”Interior Architecture/Exhibition/Trade Fairs”. n

ELECTROLUX ÅTER BRANSCHLEDARE

Electrolux har för fjärde året i rad utsetts till branschledare i kategorin kapitalvaror för hushåll, i hållbarhetsredovisningen Sustainability
Yearbook. Rankningen, som jämför företags arbete med hållbarhetsfrågor, görs av RobecoSAM.
Fler än 3 000 av världens största företag hade bjudits in för att
delta i den årliga mätningen, och det företag som fick högst poäng inom var och en av de 59 branschkategorierna utnämndes till
branschledare.
Med högst poäng av alla företag som utvärderades inom kapitalvaror för hushåll fick Electrolux de tre främsta utmärkelserna - Industry
Leader, Gold Class samt Industry Mover - anger företaget. Utmärkelsen Industry Mover gick till det företag i varje bransch som uppvisade
den förhållandevis största förbättringen i sitt hållbarhetsarbete.
Electrolux var enda svenska företag som rankades som ledande i sin
branschkategori.
– RobecoSAM är en av de största globala utvärderingarna av
företags hållbarhetsarbete, och vi är stolta över att kunna behålla vår
position som branschledare i så tuff konkurrens. Det är en bekräftelse
på att Electrolux framgångsrikt har integrerat hållbarhet i verksamheten, men vi måste fortsätta utvecklas. Vi uppdaterar just nu vår hållbarhetsstrategi för att även i framtiden kunna hantera de utmaningar
som vitvaruindustrin kommer att mötas av, säger Henrik Sundström,
hållbarhetschef på Electrolux. n

UPPDATERING AV VARUMÄRKEN

Empire meddelar att de sedan årsskiftet endast distribuerar varumärkena HoMedics och Salter, samt sitt egna varumärke C3.
Vid reklamation av BaByliss, BaByliss For Men, BaByliss PRO och
Cuisinart ombedes återförsäljare att istället kontakta:
Aftersales_nordic@conair.com. n

STEAMONE TILL SKANDINAVIEN

Strong Scandinavia A/S har tecknat ett distributionsavtal med SteamOne, vilket gör Strong Scandinavia till en exklusiv distributör av
SteamOnes ångstationer i Skandinavien.
SteamOne är ett välkänt och etablerat franskt företag, som tillverkar exklusiva högkvalitativa ångstationer, med ett brett sortiment av
ångstationer för olika behov, berättar Strong.
Produkterna består av en line-up för professionella och affärsanvändare, samt en line-up för hemmabruk.
SteamOne produkter distribueras i åtta europeiska länder och i
över 1 500 försäljningsställen. SteamOne är huvudleverantör av ångstationer till bland andra Lacoste, H&M, Gap, Guess och Air France. n
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K R Ö N IK A

Bara några rader...

I

...om stölder & strömningar

Jan Schermans välskrivna krönika ”Sjöröveriet har blivit
privatmoral” (SvD Näringsliv Helg lördag 28 mars 2015)
står att enligt tillgängliga uppgifter använder nära 30
procent av svenska TV-tittare pirattjänster, och kontentan är helt
enkelt att man inte skall sno andras grejer. Det handlar om privatmoral och att ha sunda värderingar. Inte speciellt komplicerat.
Jag håller självklart med till hundra procent - att stjäla är inte ok
- även om jag tycker liknelsen mellan att titta på piratnedladdad
film och att passera Stig i kassan på Ica utan att betala haltar en
smula.
En annan liknelse är att man ser en dörr till en betaltoalett
på Ica som står på glänt, går in och använder toaletten utan att
erlägga de tio kronor det skulle kostat om dörren varit stängd.
Jag gissar att det är många som tycker att det är ok att använda
toaletten gratis, men väldigt få som tycker det är ok att passera
kassan utan att betala för varorna – och jag tror att många tycker
det finns en skillnad mellan att stjäla och att stjäla. I det ena fallet
förlorar den man stjäl från egentligen ingenting (tycker man!)
men i det andra fallet förloras väldigt påtagligt de saker man har i
kassen...

H

ur problemet med illegal nedladdning av film kommer lösas vet jag inte, men om man drar en parallell till musikindustrin så var illegal nedladdning av
musik ett stort problem för ett antal år sedan.
Idag pratas det i princip ingenting alls om det - vilket rimligtvis
torde innebära att problemet inte finns längre - och jag är ganska
övertygad om att det beror på att det lanserades legala tjänster
som var utformade på ett sådant sätt att de allra flesta till hundra
procent valde dem framför de illegala alternativen.
Kanske har vi inte de perfekta betaltjänsterna ännu när det gäller film – de som är bättre än de illegala alternativen.

S
J

treaming av musik har det talats och skrivits om en
hel del de senaste veckorna. Artister lämnar Spotify
och artister köper och lanserar Tidal, som WiMP bytt
namn till (sannolikt på grund av att wimp inte är det mest lyckade
namnet på en tjänst i engelsktalande länder).

ag läste - någonstans på nätet - en intressant artikel om
just streamad musik, och felet med betalsystemet –
som verkar vara anledningen till att en del artister valt
att lämna Spotify i detta nu. Kanske kommer de tillbaka imorgon.
Enligt nämnda artikel fungerar det enligt följande på Spotify
(jag har inte bekräftat detta med Spotify, då klockan är efter midnatt denna deadlinedag): En kund betalar cirka 100kr i månaden
och Spotify tar 30kr samt delar ut 70kr till artister fördelat på antal gånger en låt spelats – vilket innebär att en konsument som till
exempel lyssnar endast på F.J. McMahon i en hel månad bidrar till
att denne obskyre artist får gissningsvis 10 öre av den konsumentens pengar. Detta eftersom F.J. McMahon har så få sammanlagda
spelningar per månad.
Resten av den konsumentens pengar går till de artister vars
låtar spelas mest, totalt räknat den månaden, och denne konsument ger gissningsvis 69.90kr till Mark Ronson, Avicii och andra
artister som spelas extremt mycket.
Jag vet inte hur Tidals betalsystem ser ut - men enligt de
artister som deltog vid pressevenemanget nyligen skall det vara
bra för artister - men jag vet hur det skulle kunna fungera. Om
en konsument uteslutande lyssnar på F.J. McMahon en månad
skall konsumentens 70 kr den månaden gå endast till F.J McMahon – pengarna fördelas alltså från varje konsument till precis de
artister konsumenten lyssnat på den månaden.
En sådan tjänst vill jag ha. Betala för.

OLA LARSSON

På www.rateko.se finns nyheter och produktnyheter – och videoklipp. Målet är att alla videoklipp som i tidningen indikeras med en ”videologga”
(i artikeln) skall vara uppe samma dag som tidningen kommer ut. Det målet får jag svårt att nå, men jag skall försöka... /Ola Larsson
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Andas lättare
och sov bättre
Luften i sovrummet har stor inverkan på kvaliteten
på din sömn. Ren luft låter dig vakna upp ordentligt
utvilad och redo att ta itu med vardagen.
När luftkvaliteten i ditt hem förbättras bidrar det också till att
minska dina allergiska symtom och sänka din stressnivå. Därför
skapade vi luftrenaren Oxygen. Den finns i tre modeller som
alla filtrerar 99,9% av de luftburna partiklarna. Resultatet är ett
rent och hälsosamt hem.

Läs mer på:
www.electrolux.se

TO GET THE
SHOT & BRING
IT BACK

Lowepro Pro Tactic är de flexiblaste, bekvämaste
och smartaste ryggsäckar, som Lowepro någonsin
lanserat. Men hela fyra vägar in i ryggsäcken har man
alltid utrustningen nära till hands. Den nya bärselen i
kombination med den välventilerade ryggen gör den
bekväm att bära. Med fler Slip-Lock fästen än någonsin
kan utrymmet enkelt byggas ut.

Lowepro är även stolt distributör av Joby

www.lowepro.se

