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LANSERING AV NINTENDO WII
NU LÄMNAR CHRISTER JOHANSSON
FÅ NYHETER PÅ PHOTOKINA I NY SKEPNAD

www.sony.se/hdd

REC

FÅNGA ALLT
Upp till 41 timmars hårddiskkapacitet med enkel åtkomst
av de bästa bitarna. Hos din återförsäljare ﬁnns det en modell av
Sonys nya HDD Handycam-serie som passar alla.

memories
Sony, Handycam och like.no.other är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation, Japan.
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ANDREA NY VD PÅ PANASONIC
Första maj i år började Andrea Gisle Joosen jobbet som
ny vd på Panasonic. Hon kommer närmast från underklädesbranschen, men byter nu om till hemelektroniken.
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ALLT HAR GÅTT I TURBOFART

82

Efter närmare 40 år i branschen lämnar Christer Johansson, Turbo-Krille även kallad, den svenska delen för att
kliva ut i stora vida världen.
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PRODUKTER KONTRA NYHETER
Världens största fotomässa, Photokina i Köln, var i år
större än någonsin tidigare – 162 000 personer besökte
de 1579 utställarna under sex dagar i slutet av september. Mässan var en smula annorlunda i år mot tidigare...

36

NALLEN FYLLER 50 ÅR
Mobiltelefonen, ”Nallen” vanligen kallad, fyller 50 år.
Från 40-kilosklump har den förvandlats under åren till en
multimediastation. Och väckt känslor har den alltid gjort!

36
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GENERATIONSSKIFTE I VÄSTERNORRLAND
Tanken är att döttrarna Åsa och Lotta ska ta över den
verksamhet som pappa Kjell Flodén byggt upp med Ådalens TV-service och Sony Center i Sundsvall.
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FRAMGÅNGSRIK KAMERA FIRADE TIO
Världens mest framgångsrika kameraserie, Canons Ixus,
ﬁrade tioårsjubileum med en stjärnspäckad fest på
Atlantis Gallery, Brick Lane i London.
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NINTENDO GÅR SOM TÅGET
Nintendo DS Lite har fått en drömstart världen över, om
man ska tro Örjan Johansson, marknadschef på Bergsala.
Merparten av leveranserna till jul är sålda.

LANSERING AV NINTENDO WII
NU LÄMNAR CHRISTER JOHANSSON
FÅ NYHETER PÅ PHOTOKINA I NY SKEPNAD

OMSLAG: OLA LARSSON
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föreställ dig bildkvalitet som är ljusår före sin tid

Nya Samsung
LCD-TV M9 40"

Teknologiska innovationer som LCD 100 Hz och Super LED Backlight ger Samsungs nya
LCD-familj den skarpaste bild du någonsin upplevt på en LCD-TV. Den nya LED-teknologin ger högre kontrast, naturligare färgåtergivning och djupare svärta. Genombrotten är
så banbrytande att Samsung M9 belönades med branschens mest prestigefyllda pris,
EISA Awards, som årets LCD-innovatör 2006 – 2007. De nya modellerna ﬁnns i fyra olika
versioner: N7, M7, F7 och M9. Läs mer på www.samsung.se
Prisbelönt LED-teknologi
10 000:1 dynamisk kontrast
LCD 100 Hz

10-bitars signalbehandling
2 HDMI-ingångar
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Rör inte
våra
frekvenser

I

en inte särskilt uppmärksammad rapport
från Post & Telestyrelsen i september kartläggs den möjliga framtida användningen
av de frekvenser som blir över i digital-TVAnders Appelqvist
övergången.
VD
CE Konsumentelektronikbranschen
Rapporten är en utmärkt sammanfattning av
Tel: 08 - 508 938 50
de olika alternativen - mer digital-TV, HDTV,
anders@elektronikbranschen.se
mobil-TV och trådlöst bredband.
Men bakom den neutrala fasaden och det
uteblivna ställningstagandet döljer sig några konsultrapporter som ger klara rekommendationer på egna grunder. Utvärderingen sägs vara baserad på kontakter med ett
antal intressenter.
Dock är inte ElektronikBranschen tillfrågad.

I

princip föreslås att inte göra någonting i avvaktan på att hela Europa har gått över
till digital TV. Eftersom vi ligger långt före i denna utveckling som på europanivå inte väntas vara färdig förrän 2012 ﬁnns en risk att marknaden styrs i vissa
riktningar bort från utveckling på TV området.
I Sverige är frågan om frekvensanvändning tyvärr uppdelat på två myndigheter
(PTS och RadioTV-verket) som dessutom tillhör två olika departement. Under den
vardagliga myndighetsutövningen spelar det kanske inte så stor roll men här kan det
ﬁnnas risk för strid mellan olika intressen.
De alternativ till de naturliga valen HDTV och Mobil TV som framförts handlar
om trådlös överföring av bredbandstjänster. Att ge plats för mer digital TV i standardformat har i det närmaste avfärdats.

R

unt om i Europa pågår försök med mobil TV i olika former. PTS har avstått
att utvärdera mobil TV via DMB (lite slarvigt DAB med rörlig bild) men har
tittat på de andra alternativen DVB-H (lika slarvigt en rörlig variant av DVBT) och det mer operatörsanknutna MBMS.
Flera försök pågår just nu i Stockholm med DVB-H och det ﬁnns all anledning att
bejaka denna möjlighet att ta del av TV utbudet när man beﬁnner sig utanför hemmet.

M

en det ﬁnns också all anledning att snabbt komma vidare med utvecklingen
mot HDTV. Konsumenterna har redan anammat den nya tekniken genom
att välja platta TV som är HD ready och är därmed klara att ta emot signaler från en HDTV box, en Blu-Ray eller HD-DVD, en spelkonsol eller en videokamera med HD.
Operatörerna runt om i Europa satsar, programbolagen har redan börjat producera
i HD för att överhuvudtaget kunna exportera sina produktioner i framtiden. Satelliterna sänder redan och kabelnäten kommer snart. Men för att sätta fart på hela
distributionen behövs även en satsning på HDTV i marknätet. Detta ger en också en
snabbare övergång till boxar med den nya komprimeringsstandarden MPEG4 vilket
gör det möjligt att någon gång i framtiden även distribuera standard TV med MPEG
4 och därmed spara in frekvensutrymme. När det gäller trådlöst bredband är utvecklingen redan i full gång på andra frekvensområden.
Rör inte våra frekvenser.
Vi behöver dem för att utveckla TV in i de kommande 50 åren. ■
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Hon går från underkläder – till he
Panasonic slog
inte direkt på
stora trumman
när man tillsatte
Andrea Gisle Joosen på vd-posten
i maj i år.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

– Nej, men det var något som
jag själv valde. Eftersom jag
var ny i branschen ville jag
vänta med att gå ut medialt,
ville ha tid på mig att sätta
mig in i företaget. Jag ville
inte svara på frågor innan jag
visste vad jag ville göra och
hur vi skulle jobba.
Andrea har en gedigen
och intressant bakgrund.
Född i Ungern, uppvuxen i
Danmark. Jobbkarriären har
inneburit arbete på Mars i
England med bland andra
varumärket Pedigree, hon
var produktchef på Procter
& Gambler med varumärken
som Pampers, marknadschef
på Johnson & Johnson med
varumärket Natusan. Hon
har arbetat för 20th Century
Fox och utvecklingen av
DVD och nu senast arbetade
Andrea som vd för företaget
Chantelle vars verksamhet
utgörs av exklusiva underkläder.
Och nu går hon in i hemelektronikbranschen.
Vilka erfarenheter är viktigast som du bär med dig?
– Den snabbrörliga konsumentproduktbranschen
har passerat det stadium som
hemelektronikbranschen
beﬁnner sig i nu, det vill
säga en stark marknadstillväxt, knivskarp konkurrens
och stark prispress. Vad jag
framför allt vill satsa på är
att stärka Panasonics redan
starka varumärke.
6 RATEKO&FOTO 11/2006

Hur vill du stärka varumärket Panasonic?
– Det är otroligt viktigt att
skapa goda relationer med
kunderna, inte bara de vi
redan har – och naturligtvis
ska vårda – utan framför allt
nya kunder. Lojaliteten till
varumärket är hög idag och
den ska vi slå vakt om.
– Det är viktigt att vara
snabba och helst först ute på
marknader, vilket Panasonic
har varit. Vi är först nu med
Bluray, vi var tidigt ute med
DVD. Och vi står för kvalitet, allt detta är jätteviktigt
i arbetet med att stärka ett
varumärke.
Andrea ser fram emot att
åter få jobba med hela Norden för ögonen.
– Jag har alltid på något
sätt jobbat ”nordiskt” och ser
fram emot att göra det även
här. Vi var tidigare enskilda
bolag men har nu slagit oss
samman och bildade ”Nord-

ic” sedan Finland kom med
första april. Vi måste ta tillvara på våra olika bakgrunder
och dra fördelar av det för att
hitta de bästa lösningarna.
Vi har börjat på den administrativa sidan, nu väntar
nästa steg med gemensamma
försäljnings- och marknadsföringsåtgärder.
Men är Norden ett speciellt homogent område?
– Jag skulle vilja svara
– ”både och eller antingen
eller”. Min erfarenhet säger
att vi är mer lika än olika,
utan att för den skulle inbilla
oss att vi inte är fyra olika
länder med fyra olika länders
historia och bakgrund. Men
i olikheterna ligger också
charmen och utmaningen.
Hur skulle du vilja sammanfatta ditt första halvår i
branschen?
– Att det händer otroligt
mycket och allting händer
väldigt snabbt. Transforme-

ringen till platt-TV har bara
börjat, den tror jag kommer
att stå sig ﬂera år framåt och
därmed ökar också marknaden som erbjuder plats för
ﬂer spelare.
Kan du allt om pixlar och
megabit nu?
– Min infallsvinkel är att
försöka behålla perspektivet
hur kunden uppfattar och ser
på oss. Att försöka se branschen ”utifrån” även om jag
verkar inifrån. Det tror jag är
en bra utgångspunkt för mig
och för företaget. Farten har
ökat påtagligt inom marknaden och där har jag mina
erfarenheter från snabbkonsumentproduktbranschen att
dra nytta av.
– All denna nya teknik som
gör att nya produkter lanseras
i en rasande fart ställer krav
på både konsumenter och
handlare. För oss gäller det
att få handlarna att lyfta fram
vad Panasonic står för och

NYHETER

REDAKTÖR/JAN BJERKESJÖ/TEL 08-508 938 56

hemelektroniken

+-8  +/-").%2!$
-)8%2#$ 30%,!2% &¾2 +!2!/+%
,ÊSER #$ OCH #$ ' S
+OMBINERAD MIXER#
4RE MIKROFONINGÌNGA
)NBYGGT EKODELAY
6IDEOUTGÌNG
"ALANSERAD MASTER
 BANDS MASTER %1
&LIGHTCASE SOM TILLBEH

#A PRIS  

#$.  v %.+%, #$
&¾2 !%2/")#3!.,¯''.).'!2
Andrea Gisle Joosen
har arbetat ungefär
ett halvår som ny vd
för Panasonic. Ett av
hennes viktigaste
uppgifter är att stärka varumärket och
av den anledningen
rullar företagets
specialbyggda
trailer riket runt just
nu inför julhandeln
för att visa upp de
bästa produkterna
och ge konsumenter
en chans att ställa
frågor.

vilka argument som är de
bästa. Jag tror inte att vi idag
når ända ut i den här kedjan
ut till kund på allra bästa
sätt, här har vi möjlighet att
öka vår försäljning om vi blir
ännu bättre. Men för att nå
kunden ska vi inte bara prata
teknik, vi ska sätta fokus på
upplevelsen, vilket annars
inte är vanligt i branschen.
Alldeles för många pratar
ett teknikspråk som de ﬂesta
konsumenter inte förstår och
därför heller inte törs ställa
”dumma frågor om”. Det kan
i värsta fall resultera i att man
inte väljer den bästa produkten, inte fattar egna beslut
utan är utelämnade i händerna på försäljarna. Vi måste
lära oss att kommunicera med
kunderna på bättre sätt.
Hur är det att vara kvinnlig företagsledare inom
denna mansdominerade
bransch?
– Att hemelektronikbran-

schen är full av män förstår
jag inte. Det ﬁnns ju egentligen ingen anledning. Det
handlar ju inte om att alla
som verkar i branschen ska
kunna allt om tekniken, visst
ﬁnns det några sådana jobb
och där ska vi naturligtvis
vara bäst, men det är långt
ifrån alla jobb som handlar
om teknik. Om man tänker
utifrån ett konsumentperspektiv så är det bättre med
en jämnare fördelning mellan
män och kvinnor.
Inför julen har Panasonic rullat runt i landet med
en specialbyggd trailer där
man visar upp ”smyckena”
bland sina produkter, för
att proﬁlera företaget och
varumärket. Sedan får vi se
vad Andrea Gisle Joosen har
i sina rockärmar för Panasonics framtid. Eller som hon
själv konstaterar:
– Det ﬁnns utmaningar att
ta tag i! ■
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El-Giganten
har fokus på
e-handeln
Nu väljer El-Giganten att
rikta fokus på e-handel, som
redan idag är en lönsam del
av verksamheten. Med en ny
Internetplattform och funktionalitet räknar El-Giganten
med att vara Sveriges största
aktör på e-handel inom 18
månader. Omsättningen från
El-Gigantens Internetvaruhus har ökat explosionsartat.
Det sammanlagda försäljningsvärdet från tredje kvartalet 2006 ökade med 341
procent jämfört med samma
period 2005.
- Det betyder att Internetvaruhuset är vårt i särklass
största varuhus. Med tanke
på utvecklingen räknar vi
med att bli störst, säger Per
Sigvardsson. ■

Lanserar media för HD DVD
Imation lanserar nu de nya inspelningsbara
HD DVD-skivorna i Europa. Med Imation
HD DVD och Imation Blu-ray som lanserades
tidigare kan företag välja det media som bäst
motsvarar deras snabbt växande behov av datalagring. En HD DVD-skiva med ett enkelt informationslager kan lagra upp till 15 GB – tre
gånger så mycket som en vanlig DVD – och är
idealisk för säker lagring av dataﬁler och större
bilder för till exempel fotografer, medicinska
applikationer, ﬁlmer och videoinspelning.
– När vi nu lägger HD DVD till ett sortiment som redan innefattar den konkurrerande standarden Blu-ray och olika versioner
på skrivbara DVD- och CD – skivor ger vi
företag och konsumenter ännu större möjlighet att välja exakt det media som passar deras
behov, säger Anna Lidén, marknadschef för
Imation i Norden.
Lanseringen av Imations HD DVD media
kommer i en tid då företag och konsumenter
producerar mer data än någonsin. Det totala

lagringsbehovet i världen beräknas vara tre
gånger större i slutet av detta årtionde jämfört
med idag. Det är framför allt de snabbt växande volymerna av e-post, multimedia-material
och affärsinformation som kommer att kräva
allt mer utrymme. Men även konsumenternas
lagring av bilder, musik och video kommer att
skynda på utvecklingen. I butiken ser kunderna sällan skillnaden mellan olika media
utöver namnet på tillverkaren. Men kvaliteten
på skivorna varierar beroende på tillverkningsmetod, material med mera.
– Våra produkter inom CD, DVD, HD
DVD och Blu-ray har en mycket högre
kvalitet än de ﬂesta andra märkena. Det beror
bland annat på den unika skyddsyta som
Imations diskar har vilket ökar motståndskraften mot repor, damm och smuts. När kunder
sparar ner allt från affärskritiska data till långﬁlmer i HD DVD-format kan de vara säkra på
att skivan kommer at kunna läsas under många
år, säger Anna Lidén. ■

Distribueras i Sverige av:

Nytorpsvägen 26, Box 509, SE-183 25 Täby, Tel: 08–792 10 40, Fax: 08–792 10 55
E-post: info@cavena-multimedia.se www.cavena-multimedia.se
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DIGITAL HOME 2006
Den 20-22 oktober gick mässorna Hem, Hem & Villa samt Digital Home av stapeln på Stockholmsmässan, och antal besökare blev i år 76 000. Ett ﬂertal leverantörer av hemelektronik
var med på mässan, medan några valt att inte vara med. HDTV
Forum höll tre seminarier om HDTV dagligen kl. 12, 14 samt 16
– och de blev mycket välbesökta. Tidningarna Ljud & Bild, Hiﬁ
& Musik samt HemmaBio fanns påplats och utbildade frågvisa
besökare på diverse områden.
På bilden ovan förklarar Tomas Ytterberg, tidigare frilansjournalist och numer anställd på HemmaBio, skillnaden mellan
LCD- och plasma-TV (i montern fanns en TV av vardera typ och
besökarna ﬁck gissa vilken som var vilken).
På bilden till vänster visar Bertil Hellsten, tidigare anställd
på Ljud & Bild och numer frilansjournalist, upp tre 10x15
utskrifter. En bild är tagen med en 2 MP kameramobil, en med
5 MP kompaktkamera och en med 10 MP systemkamera – och
besökarna ﬁck gissa även här... ■

SIBA satsar för att få kvinnor att handla mer Com Hem
Hälften av alla svenskar är kvinnor och
närmare 75 procent av alla beslut om köp av
hemelektronik tas av kvinnor enligt undersökningar. Trots det har ingen i branschen riktigt
satsat på denna målgrupp. Det vill SIBA,
tillsammans med ﬂertalet samarbetspartners,
ändra på. Startskottet gick den 11 oktober, då
en konceptkväll för kvinnor anordnades på
SIBA Kungsgatan i Stockholm.
– Kvinnor är en mycket köpstark målgrupp,
som glömts bort i branschen. Det vill vi på
ändra på, säger Sara Widman, Informationsansvarig på SIBA. Vi vill ha ﬂer kvinnliga
kunder som handlar och blir nöjda. Kvinnor
skall känna sig hemma hos oss och få de produkter och tjänster som passar just dem.
Hemelektronikbranschen är lite mansdominerad. Säljare, tillverkare och beslutsfattare
är till majoriteten män, som oftast tänker i
manliga banor.
– Kvinnor är intresserade av hemelektronik,
säger Sara Widman. Vi vill ha en fräck mobil,

designad TV och en schysst datorlösning som
gör vardagen lite enklare. Många kvinnor är
mer intresserade av produkternas funktion
framför teknisk data. SIBAs utmaning ligger
därför i att visa och berätta vad prylarna kan
användas till istället för att prata om en massa
tekniska speciﬁkationer.
– SIBA började under våren se över sättet
hur vi kommunicerar med kvinnor och hur
produkter och tjänster säljs i varuhusen. Vi
har genomfört ﬂera undersökningar för att få
reda på hur kvinnor vill konsumera elektronik
i vardagen, säger Sara Widman. Målet har
också varit att förstå varför kvinnor inte handlar lika mycket elektronik som män.
Med undersökningsresultatet som grund
hade SIBA tillsammans med Fujitsu Siemens
Computers, Canon, Microsoft, Netgear,
SonyEricsson, Tele2, Symantec, MusicBrigade och Logitech skapat en konceptkväll
där kvinnor i olika åldrar och med varierande
bakgrund bjöds in att delta. ■

lanserar nytt
bredband
I samband med att UPC
Sverige AB gick upp i Com
Hem, lanseras ett nytt
bredbandsutbud där lägsta
hastighet nu är 250 kbit/s och
högsta hastighet 24 Mbit/s.
Överlag har hastigheterna
höjts samtidigt som priserna
ligger kvar på samma nivåer
eller sänks.
Com Hems bredbandstjänster ﬁnns liksom tidigare i
tre versioner; Small, Medium och Large och utöver
hastighetsökningen har även
utrymmet för inkluderade
e-postkonton och hemsidor
utökats samt kundsupportens
öppettider förlängts. ■
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Integrerad
lösning för
trådlös USB
NXP Semiconductors, det
nyligen självständiga halvledarföretaget som grundats av
Philips, lanserar en lösning
för trådlös USB, baserad på
standarden Certiﬁed Wireless USB. NXP ISP3582
möjliggör trådlös kommunikation mellan en dator
och kringutrustning såsom
skrivare, externa hårddiskar
och digitalkameror, för att till
exempel synkronisera data,
överföra foton och musik
samt producera utskrifter.
Till skillnad från lösningar
med extern hub och dongel
för trådlös USB, integreras
NXPs ISP3582 direkt på
kortnivå och ersätter vanlig
USB via kabel. ■

Intel släpper
processor med
fyra kärnor
I inledningstalet till årets
Intel Developer Forum-konferens i USA avslöjade Intels
VD Paul Otellini att Intel i
början av november börjar
leverera de första processorerna för persondatorer
och servrar med fyra kärnor.
Otellini talade också om hur
Intel i allt större utsträckning
går mot 45nm-tillverkning
och att Core 2 Duo-processorn levererats i hela 5 miljoner exemplar på 60 dagar. ■
Sony har lanserat ett nytt
serviceerbjudande för
nätverkskameror i SNCserien. Erbjudandet gäller
alla kameror som säljs
från 1 september 2006.
För alla nätverkskameror
gäller nu att det följer
med ett PrimeSupportavtal. Man behöver inte
beställa PrimeSupport
separat – det följer automatiskt med hårdvaran. ■
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K800i toppar försäljning
Sony Ericssons 3G-mobil, K800i, toppar
för andra månaden i rad listan över mest
sålda mobiler i Telias butiker. En nykomling
har tagit sig in på månadens lista och det
är Motorola-mobilen V360 som ligger på
nionde plats.
Sony Ericsson dominerar även september
månads lista med fem mobiler. Inbyggd
kamera börjar bli vardagsmat i våra mobiler.
Åtta av tio telefoner på listan har kamera.
Placering sept (Placering aug)
Modell (Anmärkning)
1 (1)
Sony Ericsson K800i
(SP + K + @ + MP3 + TN 3G)
2 (3)
Nokia 1110
3 (4)
Sony Ericsson Z530i
(SP + K + @ + MP3 + TN)
4 (2)
Sony Ericsson W810i
(SP + K + @ + MP3 + TN)
5 (5)
Sony Ericsson K750i
(SP + K + @ + MP3 + TN)

6 (6)
Nokia 5140i
(SP + R + K)
7 (7)
Nokia 6020
(SP + R + K)
8 (10)
Sony Ericsson W300i
(K + @ + MP3 + TN)
9 (Ny)
Motorola V360
(SP + K + @ + MP3)
10 (8 )
Motorola C380

Förklaring till anmärkningsnotering: R – säljs
bl a som reﬁll-telefon, SP – säljs med förkonﬁgurerat Telia SurfPort, K – har inbyggd kamera,
3G – klarar både GSM- och 3G-nät, MP3 – har
inbyggd MP3-spelare, @ – har inbyggd e-postläsare, TN - klarar Telia Navigator.
Försäljningsstatistiken baseras på försäljningen
i 76 Telia-butiker. Telia har Sveriges största
butikskedja inom telekommunikation och tillhör
dem som säljer ﬂest mobiltelefoner i Sverige. ■

”Janus Industrial Design” till TTE
TTE (TCL Thomson Electronics) erhöll i
slutet av september två stycken utmärkelser
”Janus Industrial Design” från det franska
designinstitutet för sina senaste platt-TV

modeller. Bakom designen står TTEs globala
designcenter ”Tim Thom”, som grundades
av Philippe Starck 1993. ”Janus Industrial
Design” har delats ut sedan 1953. ■
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TRÅDLÖST HEADSET BH-202

TRÅDLÖST HEADSET BH-600

TRÅDLÖST HEADSET BH-200

TRÅDLÖST HEADSET BH-800

TRÅDLÖST HEADSET BH-900

Ett smakfullt och diskret
headset med justerbar
öronbåge och extra lång taloch passningstid. Säljs med 4
extra skalfärger; beige, mocca,
koppar och röd, att kombinera
till färgen på din Nokia N73.

Detta klassiskt eleganta headset har digital signalbehandling för ökad ljudkvalitet, DSP.
Komfortabel passform, långa
samtals- och passningstider
samt smidiga knappar.

Mycket lätt att använda med
en skön elastisk öronbåge
och enkla kontroller för bland
annat svara/avsluta och
volym. Elegant i svart.

Ett litet väldesignat headset
som bara väger 9 gram!
Bekväm öronbåge och hållare
så att det kan bäras runt
halsen. Lättåtkomliga
kontroller för svara/avsluta
och volym.

Elegant headset med ergonomisk öronbåge. Lång taltid,
upp till 8 timmar, DSP, unik
teleskopfunktion för samtal
med mycket bra ljudkvalitet
även i bullriga miljöer. Enkel
att hantera.

Vikt

Taltid

Passningstid

BH-202

19 g

Upp till 10 tim

Upp till 200 tim

BH-600

18 g

Upp till 7 tim

Upp till 170 tim

BH-200

14 g

Upp till 5,5 tim

Upp till 150 tim

BH-800

9g

Upp till 6 tim

Upp till 160 tim

BH-900

18 g

Upp till 8 tim

Upp till 180 tim

Dessa trådlösa headset från Nokia ansluts till den kompatibla telefonen via Bluetooth.
Laddare ingår i alla Nokia trådlösa headset och laddningstiden för alla är endast 2 timmar.

Claes Bluhme var den store charmören och dörröppnaren och Christer Johansson såg till att A-handlarna ﬁck rätta produkter och marknadsföring till sin organisation. De
blev rätt samspelta och ett ganska oslagbart radarpar så när Claes gick vidare i karriären så tog Christer över rodret som VD 1988.

Christer Johansson, lämnar ElektronikBranschen:

Allt har gått i turbofart!
Christer Johansson eller Turbo-Krille,
som många kallar honom, säger nu att
han efter närmare 40 år i branschen
lämnar den svenska delen för att i
stället kliva ut i stora vida världen. Där
ska han lära bland annat japanerna
hur man gör affärer, allt enligt honom
själv, och det är väl ingen överraskning för dem som känner honom.
TEXT: JAN LJUHS

F

örsta gången jag träffade Christer Johansson var vid
ett besök på dåvarande A-handlarnas kontor i Helsingborg. Året var 1987 och redan då virvlade han runt
bland personal och besökare och pratade med alla på en gång.
Mitt besök handlade inte om Christer den gången, jag skulle
besöka A-handlarnas VD Claes Bluhme men Christer tog
över. Han pratade och pratade samtidigt som han delade ut arbetsuppgifter till sina medarbetare. Först senare på kvällen när
vi åt en härlig middag hos Rut på Skäret i Helsingborgstrakten
och han ﬁck tag i vinlistan, då blev han lugn.
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Sedan den höstdagen 1987 har vi haft många härliga upplevelser i Sverige, på Kanarieöarna, i Singapore, i Thailand och
USA. Det har alltid hänt något när man varit ute med honom
på ett mycket positivt sätt.
När Christer blev ordförande i dåvarande ElektronikFörbundet 1999 upplevde jag det som om vårt förbund åter skulle
börja leva och det gjorde det. Aktiviteterna blev många och
idéerna sprutade.
En av många idéer som han var mannen bakom var sammanslagningen av ElektronikFörbundet med SRL i den nya organisationen CE Konsumentelektronikbranschen (numera
ElektronikBranschen) där han blev dess förste ordförande.
Nu när organisationen har nått fast mark tackar han för sig och
lämnar vår härliga bransch som han brukar säga. I samband
med detta har Rateko&Foto ställt ett antal frågor till honom
för att få ett perspektiv på närmare 40 år i branschen.
– Hur började det?
1966 i en serviceverkstad i Värnamo. Vi bodde i samma hus,
som verkstaden låg, och varje morgon gick jag igenom lokalen och tittade med stora ögon på alla spännande produkter.
Sommaren 1966 ﬁck jag erbjudandet att sommarjobba som
springpojke och allt i allo. Lönen var 50:- i veckan. Ganska
snart så hamnade jag i den lilla butiken som fanns i serviceverkstaden där jag dammade och höll ﬁnt och så smått började
jag sälja produkter till mina chefers stora förtjusning. Redan

PROFILEN
innan sommaren var slut hade jag vuxit från springpojke till
juniorsäljare med provision! Sedan blev det jobb efter skolan
under hela min skoltid och när jag var klar med handelsgymnasiet 1976 så öppnade jag en egen butik i Gislaved med eget
ihopsparat kapital av 100 000:-. Det motsvarar 800 000:- i
dagens penningvärde!
– Varför blev det A-handlarna?
Vi ﬁck en rekordstart på butiken i Gislaved. Det var svårt att
få tag i tekniker precis som idag. Jag ﬁck hjälp från skolan i
Gislaved, som hade en elev över som ännu inte fått jobb innan
examen. Han var utbildad i starkström, men jag hade lärt mig
mycket i verkstaden i Värnamo bara genom att skriva servicefakturor så jag lärde honom hur man lagade TV men framförallt hur man sålde TV i vit servicerock!
A-handlarnas VD Ernst Sjunnesson besökte mig redan kort
efter starten och erbjöd mig medlemskap. Men jag tycket de
snackade mest och att jag kunde allt bättre än någon annan, så
varför vara med i en kedja! Ett år senare dök samme man upp
igen tillsammans med Christian Witt, som skulle bli ny marknadschef hos A-handlarna. Jag hade träffat Christian under
hans tid på Ferguson och jag gillade hans ”go” så jag skrev på
utan att tveka.
– Hur var tiden hos A-handlarna?
Efter ett år i A-handlarna så hamnade jag i styrelsen. Där ﬁck
jag träffa Sven Persson och andra branschlegendarer jag bara
läst om i Rateko. På den tiden var det Bertil Harrison, som
ledde Rateko som alla måste läsa för att följa med i en spännande bransch där nyheterna redan då duggade tätt. Bertil gav
mig mitt första journalistuppdrag redan 1977 då han bekostade
en resa för mig till CES Show i Chicago. Det blev en tvåsidig
artikel i Rateko med intryck och konklusioner om vår fantastiska bransch.
I styrelsen ﬁck jag ett uppdrag av vår nye ordförande Lars
Andreason och det var att göra något åt vår interna kommunikation. Jag blev plötsligt redaktör och gav ut A News. I och
med detta arbete så stack jag väl ut hakan igen och som resultat
av detta blev jag ordförande i vårt produktråd. I och med detta
så började jag resa med våra tjänstemän och gjorde inköp för
organisationen. Träffade då i stort sett alla stora män som
sett dagens ljus i vår bransch. Måste bara nämna Gustaf L
Axelsson, då VD på Telefunken, som en av de personer som
inspirerade mig mycket, att ta för mig och inte bara driva butik
i lilla Gislaved.
När sedan Claes Bluhme blev ny VD för A-handlarna 1980
så ﬁck jag än mer inspiration om att vara med och bygga en
modern marknadsföringskedja bestående av 200 butiker i samverkan. Claes var den store charmören och dörröppnaren och
jag såg till att vi ﬁck rätta produkter och marknadsföring till
vår organisation. Vi blev rätt samspelta och ett ganska oslagbart radarpar så när Claes gick vidare i karriären så tog jag över
rodret som VD 1988.
Under mina år som VD för Audio&Video så arbetade jag
ihop med min vän och kollega Torsten Arvidsson. Om inte
han funnits och hållit koll på alla siffror så hade vi inte blivit så
lyckosamma. Torsten var också med från start på Thomson där
vi byggde upp nio länder på rekordsnabba sex år. Måste även
nämna Gunnar Holm VD på Pioneer, som trots att vi var
konkurrenter alltid inspirerade mig att göra mera!!

Varje nytt teknikskifte har varit spännande och gett nya affärsmöjligheter. Det är
inte alltid som Sverige varit i synk med övriga Europa. Här ses Christer med en av
dåtidens audioapparater.

– Sålde du dina butiker när du började arbeta hos A-handlarna?
Nej, det gjorde jag inte. När jag ﬂyttade till Helsingborg 1985
som vVD lämnade jag över driften till min fantastiska personal.
Butiken i Gislaved har klonat många framgångsrika personer
varav en del fortfarande arbetar kvar i branschen. Anders
Halvarsson på NetONet är ett bra exempel på en av de unga
säljare som startat sin bana i Gislaved. Under de första tio
verksamhetsåren tog vi ”död” på 17 konkurrenter och öppnade totalt tre butiker. Dessa tio år var så kul och vi var totalt
hängivna att bli bäst på allt vi gjorde. Min motivering till att ha
kvar butikerna var att jag ville veta vad som skedde på golvet.
Det är så lätt att bli stor direktör och bli övermodig. Sedan blir
man ju inte alltid fet av att bara vara tjänsteman!
– Det talades i branschen om att ni hade en skuggstyrelse
inom A-handlarna?
Det hade vi en på 80-talet. Många i den valda styrelsen var
bakåtsträvare och då för att få fart på businessen skapade jag
ett nytt handplockat produktråd, som i själva verket drev hela
kedjan tillsammans med ledningen. Ibland måste man driva för
att uppnå förändringar, inte minst i frivilliga kedjor. Men det
var en balansakt i den högre skolan!!
– Det sägs också att du aktivt arbetade för en sammanslagning av frivilliga fackkedjor?
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köpte sedan tillbaka bolaget av mig ett och ett halvt år senare
för ganska mycket pengar. Timingen var perfekt för mig för
månaden efter började vår bransch tappa fart och senare kom
hela kollapsen av kronan och 500 procent ränta. På ett halvår
tappade branschen 2/3 av sin omsättning! Då var det skönt att
inte äga kan jag lova!!

En vacker dag blev jag informerad att Thomson hade för avsikt att start eget
bolag i Skandinavien och jag ﬁck frågan om jag vill leda detta förändringsarbete,
förklarar Christer hoppet över till leverantörssidan. Här tillsammans med den nya
personalen på Thomson.

Jag arbetade med detta också under åren 1988-1990. Vi kom
rätt långt men återigen, alla var inte beredda att arbeta för saken, utan man satt med sina feta VD löner och tycket att livet
funkade ganska bra ändå. Synd för vi hade nog haft en annan
karta om jag fått igenom mina idéer. Senast jag var inblandat
i ett nytt försök att slå samman några fackkedjor är bara tre år
gammalt, ingen nämnd och ingen glömd. Återigen problem
eftersom alla har den optimala lösningen i sin egen kedja och
man är dåligt beredd på att hitta en lösning som är bäst emot
övriga konkurrenter.
– Och så helt plötsligt blev du leverantör?
A-handlarna hade Telefunken som sitt huvudmärke i många
år och jag arbetade aktivt med dem och då träffade jag mycket
folk från Thomson-koncernen. Jag var aldrig rädd att ställa
mig upp i talarstolen och tala om för högsta ledningen vad de
borde göra för att få succé. Detta resulterade i att jag blev mer
och mer involverad i deras förändringsarbete. En vacker dag
blev jag informerad att Thomson hade för avsikt att start eget
bolag i Skandinavien och jag ﬁck frågan om jag vill leda detta
förändringsarbete av Thomsons president.
Jag hade redan 1988 blivit erbjuden toppjobb på Nokia i
Genève men valde då att stanna och bli VD på AudioVideo
men var självfallet nyﬁken på leverantörslivet efter 24 år i butik
kombinerat med kedjearbete.

– Din största förlustaffär?
Allt har inte bara varit bra utan ibland har man gjort sina tavlor
eller kalla det investeringar. 1987 när jag lämnat Gislaved öppnade Schönborg en stormarknad i Gislaved.
Vi hade överläggningar bland personalen hur vi skulle tackla
det hela. Jag tycket vi hade råd att investera så jag sa att vad än
som händer skall vi vara billigast, men också trevligast och ge
ﬁn service som vanligt utan snack!
Sex månader senare stängde Schönborg sin stormarknad.
Vi ﬁck det sämsta bokslutet någonsin med miljonförslut, men
skam den som ger sig!
Inom Thomson ﬁck jag min nästa. En av Phillipe Starcks
designade TV och video var osäljbara, vilket jag visste när vi
ﬁck 6 000 apparater av varje produkt till vårt Skandinavienlager. Sex månader senare var det dags att göra den stora rean.
Jag informerade min chef att nu kommer det bli stora förluster
eftersom jag ville bli av med apparaterna på en dag. Alltid bäst
att ta smällen med en gång. Konstgjord andning fungerar alltid
dåligt. När jag väl argumenterat en kvart för vad jag skulle göra
så sa min chef nästa punkt. Jag blev så paff för att det var ju
hemskt att förlora 10 miljoner över en natt. Min chef svarade ”
We hired you to do the job and afterward tell us what you did”.
– Lyckade aktiviteter?
Tveklöst handlar det om det brev jag skickade ut till alla
handlare i södra Sverige 1999 i samband med att El-Giganten
skulle öppna sin butik i Malmö. Jag hade via Norge fått klart
för mig att Elkjöp hade gjort lite för stora inköp av vår mest
sålda TV. Då drog jag slutsatsen att de skulle krossa priset på
denna TV i samband med öppningen i Malmö för att skapa
kaos hos både oss och våra kunder.
Jag talade med Norge och erbjöd dem andra lockvaror, men
man behövde inga och när jag förde den aktuella TV:n på tal
ville man inte diskutera. Jag skickade ut ett brev som innehöll
en garanti för alla handlare, att om vår TV skulle vara utsatt

– TPS - succé eller ﬁasko?
Telefunken Partner System rörde upp känslor i vår bransch
på 90-talets början. Det var ju ett tyskt system som vi ville
införa även i Sverige. Först hade vi hela branschen emot oss
men skam den som ger sig och efter två år hade vi 350 partners
och affärerna blomstrade. Det var mycket stimulerande att få
vara med att testa ett nytt koncept men framför allt att utveckla
konceptet.
– Ägarfrågan i ECE?
Ja, den har många undrat över. När vi skulle starta Thomson
i Sverige 1990 så var allt klart hur vi skulle göra och vem som
skulle investera, men plötsligt blev det investeringsstopp i
Paris en månad före starten. På mindre än en vecka var jag
tvungen att pantsätta mitt hus i Viken, mina tre butiker och en
hyresfastighet i Gnosjö för att få en checkkredit på 10 miljoner från Götabanken, där jag för övrigt satt i styrelsen sedan
fem år tillbaka. Konstigt nog tvekade jag aldrig. Thomson
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Gunnar Holm, tidigare VD för Pioneer, och Christer Johansson var i många år
konkurrenter men också mycket goda vänner.
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för prispress så garanterade vi varje handlare 25 procent marginal oavsett vilket pris El-Giganten skulle gå ut med. Gissa om
det tog hus i helvete i Norge när kopian på brevet nådde både
VD och inköpschefen. Jag ﬁck hot om stämning mm på mig
men business är business..
Gissa om vår TV var med? Bra tips till alla leverantörer som
nu skall försvara alla sina heliga kor inför MediaMarkt öppningar i Sverige.
– ElektronikFörbundet och ElektronikBranschen?
På hösten 2000 när jag precis hade börjat avveckla mina
uppdrag i branschen så ringde Lars Andreason, då styrelseordförande på ElektronikFörbundet, och frågade om jag kunde
tänka mig att ta över hans jobb. Spontat tyckte jag att det kändes som att jag inte kunde tacka nej till ett sådant hedersuppdrag då branschen hade gett mig så mycket. Jag intalade mig
att nu skall jag göra värnplikt. Ganska snart så satte vi full fart
på att utveckla och samtidigt gradvis avveckla EFS på samma
gång och alliera oss med SRL för att bilda ElektronikBranschen. Vi har nu haft detta bolag igång i fem år och jag har jobbat som ordförande och Anders Appelqvist som VD.
Det har varit en härlig resa att få alla bitarna på plats och nu
känner jag att det är moget att lämna över rodret till Bengt
Aronsson, Philips som ny ordförande och Fabian Bengtsson,
Siba som vice ordförande. Mitt sista styrelsemöte och årsmöte
gör jag den 22 november och sedan kommer jag bara följa
med branschen utveckling så där på lagom distans. Framtiden
handlar nu bara om mina uppdrag i Japan.
– Vilket teknikskifte har betytt mest för dig?
Varje nytt teknikskifte har varit spännande och gett nya affärsmöjligheter. Det är inte alltid som Sverige varit i synk med övriga Europa. Nicam var ett sådant teknikskifte som åtminstone
gav mig gråa hår då jag arbetade på Audio Video. Det var svårt
att övertyga våra utländska partners att vi behövde Nicamklara
TV-apparater redan två år innan starten. Jag kommer ihåg att
jag reste ner till Villingen i södra Tyskland där utvecklingsavdelningen för Thomson låg och jag hade med mig en Nicammodul för att de skulle förstå att ﬂera andra tillverkare redan
var klara. Det blev många turer, men vi ﬁck till slut fram en
modul så vi kunde vara med och sälja lagom till starten.
Annars tycker jag att introduktionen av färg-TV 1968 var
en höjdare. Jag arbetade då som springpojke i en radio/tv-affär
i Värnamo. Varje kväll satt entusiastiska sportpersoner och tittade på OS från Mexiko. Vi hade sittningar varje kväll med upp
till ett hundratal personer, som under 14 dagar utnyttjade vårt
nattöppet och ﬁck se färg-TV för första gången. Det var stort

Utan goda medarbetare kommer man inte långt. Här Christer Johansson omgiven
av Ulla Nilsson, t v, och Kerstin Hilton, som bägge följde med från Audio&Video
till Thomson.

Det är inte bara i affärslivet man behöver supprt menar Christer Johansson och
den största supporten har han alltid haft ftrån sin hustru Lena.

då eftersom skillnaden är ganska stor om man säger så! Vi sålde
massor av apparater även om priset var från 6 000:- och uppåt.
Ja det var mycket pengar 1968. Bara som en jämförelse kostade
en Volvo Amazon 18 500:- vid samma tidpunkt!!
– Vi arbetar en mansdominerande bransch, men det ﬁnns
kvinnor också, eller hur?
Självfallet har alltid min framgång berott på att jag lyckats
samla duktiga drivande lojala medarbetare runt mig. När jag
blev VD för Audio Video så gjorde jag Ulla Nilsson till VDassistent och Kerstin Hilton till marknadskoordinator. Dessa
tjejer hade en fantastisk taktisk känsla för hur vi alla skulle
utveckla affärerna inte minst under mina år med Audio Video
som VD. Det krävs ﬁngertoppkänsla för att driva och förändra.
Tjejerna hade den kontinuerliga kontakten med våra handlare
och stark känsla för när jag skulle involveras. Både Ulla och
Kerstin följde med mig till Thomson så vi ﬁck ytterligare tio år
av spännande teamarbete.
Ändå så är den person som möjliggjort att jag kunnat jobba,
resa och vara överallt min hustru Lena. Är det inte så man
säger att bakom varje framgångsrik man ﬁnns det en kvinna?
Utan Lenas inspiration och organisation av hem och hus och
inte minst skötsel av barnen mm så hade jag aldrig hunnit
genomföra hälften av det jag gjort.
- Antto och den ”mystiska pennan”?
Ja, det var nästa resa. År 2000 gick jag in som delägare och
styrelsemedlem i teknikföretaget C-Technologies, som senare
bytte namn till Anoto. Under två år reste jag på styrelsens
uppdrag runt och besökte världens största företag och sålde in
en de-facto standard för digitalt papper och penna. Efter det
gick jag in som VD för C Tech och drev bolaget i tre år och
vände alla röda siffror till svarta redan efter sex månader. Detta
var en ny värld för mig jämfört med hemelektronikbranschen.
Allt gick tio gånger snabbare och det gällde också aktiekursen,
som gjorde att man tjänade mer pengar per månad än man
gjort tidigare i livet. Det var en lärorik tid där man stundom
bländades av både kända personer och hastigheten, men till
slut insåg även smålänningen i mig att det ﬁnns inga genvägar
för långsiktig succé. ”You reap what you saw and there is not
shortcut”.
RATEKO&FOTO 11/2006 15

PROFILEN
i att jag inte kunde hålla tyst om hur man skall sköta affärerna
och ﬁck än mer jobb. Under 2005 ﬁck jag ännu ett styrelseuppdrag i ett av HiatchiMaxell kontrollerat bolag i Tokyo. Från
och med 1 januari 2006 är jag anställd i Tokyo och jobbar som
Executive Representative S&M för HitachiMaxell på världsbasis och hanterar ett antal storkunder till bolaget. Det handlar
om Apple, Microsoft, Nokia, T Systems bara för att nämna
några. Huvudparten av jobbet kan jag sköta från Sverige eller
Frankrike där jag bor mestadels av året numera. Sedan gör jag
mina resor till USA och Japan då det behövs. Mitt upplägg
är mycket fritt och jag har en fantastisk uppbackning från
våra olika kontor världen över. Hitachi som grupp har nästan
400000 anställda och omsätter runt 700 millijarder USD!

Christer Johansson tillsammans med sina japanska vänner, Kamemoto-san, t v,
och Yamanaka.san, t h.Kamemoto-san, som numera är chef för Christer Johansson, var för övrigt chef för Maxell Sverige åren 1989-1993. Efter 13 år utomands
begriper han sig på internationella affärer. Yamanaka-san käner alla av betydelse
inom hemelektronikbranschen i Japan och han öppnade alla dörrar och han lärde
Christer den japanska affärskulturen, som man antingen förstår eller aldrig kommer att förstå.

– Vad jag förstår så är Japan mycket viktigt för dig?
Tillsammans med Claes Bluhme började vi en otrolig resa,
genom att på vinst och förlust åka till Japan, för att hitta unika
produkter för våra handlare. Vi hann med att både placera
Sverige på kartan och göra fantastiska affärer med fabrikerna
direkt. Vi ﬁck vänner för livet och ﬁck uppleva så mycket fantasiskt att det är svårt för någon utomstående att förstå vad vi ﬁck
vara med om. En härlig tid blandat med mycket uppriktighet,
affärer, härliga golfrundor och middagar med de mest namnkunniga presidenter och företag som då verkade i Japan och
mer eller mindre styrde hela vårt produktutbud.
– Yamnaka-san, vem är det?
Min äldsta japanske vän, som jag träffade redan 1979 i Stockholm. Yamanaka-san var då VD för Hitachi Scandinavia. Vi
reste och arbetade ihop under början av 80 –talet. Sedan blev
Yamanaka-san Europachef för Hitachi i London så jag träffade
honom bara på IFA mässan i Berlin vartannat år, men vi höll
kontakt per brev och senare mail.
När jag sedan 2000 kom till Japan för att träffa de stora elektronikbolagen igen så tog jag en förnyad kontakt med honom
för att få goda råd. Han blev så tänd att jag senare anställde
honom som CEO&President för vårt bolag i Japan. Det var en
stor händelse som lät tala om sig till och med i Tokyo eftersom
han hade varit Hitachi trogen i 37 år och uppnått presidentstatus i bolaget. Jag var då styrelseordförande i vårt japanska
bolag och vi startade därefter ett femårigt samarbete som jag
nog lärt mig mest kring hittills i livet. Yamanaka-san kände
alla och öppnade alla dörrar och han lärde mig den japanska
affärskulturen som man antingen förstår eller aldrig kommer
underfund om.
– Och nu handlar det om HitachiMaxell?
Åter dags för nya utmaningar. 2004 blev jag erbjuden att börja
arbeta i styrelsen för ett HitachiMaxell bolag i Kina. Vem kan
tack nej till det? Inte jag i alla fall Det resulterade som vanligt
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– Och till slut varför blev det Turbo-Krille?
Har haft många smeknamn genom åren. Turbo-Krille tyckte
Bladder´s son tydligen var ett passande namn för mig. Jag var
med i nästan alla artiklar som Bladder skrev men klarade mig
hyfsat bra och kanske beror det på att man uppskattade min
entusiasm och energi! Det gick ju för det mesta i Turbofart!
– En sista fråga bara - vad har dess 40 år givit dig?
Oförglömliga minnen och vänner för livet. Redan från starten
för 40 år sedan har det alltid känts som ett stort privilegium
att få jobba och utvecklas inom hemelektronikbranschen. Det
började med svart/vit TV, transistorradion och grammofonspelaren. Det har varit fantastiskt att få vara med att uppleva alla
nya innovationer, som vår bransch har tagit fram hittills, och vi
har många nya som kommer att se dagens ljus.
När man sedan tänker tillbaka på dessa 40 år så är det också
fantastiskt att man fått förmånen att kunna avancera från
springpojke och fått vara med i stort sätt alla positioner i vår
expansiva bransch. Jag hoppas att mina 40 år skall stimulera
dagens juniorsäljare till att det alltid ﬁnns möjligheter inom
branschen bara man vill!!
Det gäller inte bara att ha rätt produkt till rätt pris, tajmingen måste också vara rätt för att det skall bli en succé! Tajmingen är nog den viktigaste parametern och den som jag har haft
mest tur med under mina 40 år! ■

Gustaf L Axelsson, tidigare VD på Telefunken,
är en av de personer
som inspirerade Christer
mycket, lärde honom
att ta för sig och inte
bara driva butik i lilla
Gislaved.
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Photokina 2006:

Produkter kontra nyheter
Världens största fotomässa, Photokina
i Köln, var i år större
än någonsin tidigare
– 162 000 personer
besökte de 1579 utställarna under sex
dagar i slutet av september.
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

En exklusiv nyhet på Photokina 2006 var Leica M8 – en digital variant av den klassiska mätsökarkameran i M-systemet, som lanserades 1954. Ovan syns två spekulanter.

Å

rets mässa skiljde sig mot tidigare dels på grund av att
några äldre mässhallar ersatts av nya - det har även
byggts om en hel del vilket innebär att hela mässan nu
hänger samman på ett mer homogent sätt än tidigare - och det
har tillkommit en piazza (alltså ett torg) mellan hallarna där det
under mässan pågick en del aktiviteter, och dels på grund av att
mässan nu är indelad enligt ett ”imaging workﬂow” istället för
de två områdena konsument- och professionell foto.
Photokina 2006 upptog en utställningsyta på 230 000
kvadratmeter (2004 var siffran 196 500 kvadratmeter) och detta
trots att några traditionella fotoleverantörer, som till exempel
Polaroid och Agfa, i princip nästan förvunnit helt. Förklaringen är att många utställare som inte är renodlade fotoföretag,
till exempel Epson, HP, Nokia och Samsung, har ökat sina
montrars storlek.

– I Europa är penetrationen av digitala systemkameror idag
cirka tre procent, vilket är ungefär hälften av vad penetrationan av analoga systemkameror stannade vid. Men vi förväntar
oss att penetrationen av digitala systemkameror kommer bli
betydligt högre än för analoga, och dessutom säljs det i snitt
ﬂer objektiv till de digitala än de analoga modellerna, förklarar
Mogens Jensen.
Canon är idag störst i både värde och volym på kameror, i
såväl Sverige som Europa och världen, och de tror precis som
många andra att det framöver kommer bli som så att det är
tre till fyra tillverkare som kommer dominera försäljningen av
digitalkameror. Idag ﬁnns det ganska många tillverkare, och
frågan är vilka som kommer tillhöra de stora och vilka som
kommer försvinna på sikt.

Marknaden
Trots att utbudet av produkter på Photokina var enormt fanns
det inte jättemycket helt nya saker att visa upp, och det beror
på att de ﬂesta företagen redan presenterat sina nyheter tidigare i höst.
– När man för tio år sedan introducerade en kamera kunde
den leva i kanske fem år, medan en kamera som lanseras idag
ersätts av en ny modell inom ungefär ett halvår. Och eftersom
livsspannet blivit så mycket kortare är det viktigt att få ut en ny
produkt på marknaden så fort som möjligt, berättar Mogens
Jensen, Europachef på Canon konsumentprodukter.
En sak som är tydlig inom foto just nu är att många vill vara
med och ta en del av kakan som utgörs av digitala systemkameror, en attraktiv marknad som i år förväntas växa med 60
procent. Ökningen nästa år förutspås bli omkring 25 procent,
medan försäljningen av kompakta digitalkameror i det närmaste planat ut på många marknader.
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Här ligger undertecknad pyrt till i en kameraduell mot Ove Bengtson, Hasselblad.
Ove håller nämligen i en Hasselblad H3D – med 39 miljoner pixlar...

PHOTOKINA

Focus Trading introducerar nu på den svenska marknaden de speciella kamerastativen från Joby, som kallas Gorillapod. De ﬁnns såväl för kompakt- som systemkameror.

Samsung har redan tidigare berättat att de har som målsättning att bli nummer ett om tre år, och på Photokina berättade
Sony att man är bra positionerade för att bli nummer ett... Det
blir helt klart spännande att se hur det går.

Trender
När det gäller de kompakta digitalkamerorna märks det tydligt
att pixeltävlingen inte är över ännu, eftersom många tillverkare
nu följer Casios exempel (de lanserade en 10 MP kompaktkamera i juni) och lanserar modeller med 10 megapixel.
Populära ﬁnesser är bland annat bildstabilisering samt relativt vidvinkliga objektiv (med början på vanligtvis motsvarande
28 mm) även på små kameror och en funktion som syntes från
ett ﬂertal tillverkare på Phokina är ansiktsigenkännande auto-

Per Skog på Focus Trading håller i sin högra hand Tamrons nya objektiv AF18250mm F/3.5-6.3 Di-II LD Aspherical (IF) Macro. I vänster hand 18-200mm...

fokus – Canon, Fujiﬁlm, Nikon och Pentax visade upp olika
varianter på detta.
Olika former av samarbeten är något som verkar bli allt
vanligare, och ett exempel som bar frukt i samband med Photokina är Pentax/Samsung. Pentax nya digitala systemkamera
K10D är näst intill identisk med Samsungs GX10 – båda är 10
MP kameror med optisk bildstabiliseringinbyggd i kamerahuset - vilket innebär att den fungerar oavsett vilket objektiv som
används. Ett företag som samarbetat med såväl Fujiﬁlm som
Panasonic är Leica, och de visade på mässan upp sin första
helt egentillverkade digitalkamera, Leica M8.

Flaggskepp
M-systemet lanserades av Leica 1954 och den analoga serien

Anders Edin på Pentax visar upp nya K10D, som utökar företagets utbud av D-SLR
till tre modeller – och Pentax räknar med att bli trea i Sverige i detta segment i år.
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Ola Gustafsson, Sony, demonstrerar företagets nya bildvisare/lagringscentral för
digitala bilder, HDPS-L1. Stoppa i minneskortet, för över bilderna till hårddisken,
sortera in dem i mappar och titta på dem via TV.

Fujio Nishida, President Sony Europe, berättade att HD, alltså High Deﬁnition,
hänger samman med Digital Imaging – och i Sonys monter fanns bland annat världens första HD-HDD videokamera HDR-SR1E (HD som lagras på hårddisk alltså).

Mogens Jensen, Europachef Canon konsumentprodukter, berättade att 300D
fokuserade på ”early adopters”, 350D på de som konverterade från analogt till
digitalt, och med 400D skall man expandera marknaden...

Gunnar Wahlbeck, Canon, med företagets senaste tillskott inom tillbehör, Media
Storage – som har 3,7 tums bildskärm, kortläsare för Compact Flash och SD-kort,
och hårddisk på 30 eller 80 GB. I bakgrunden en känd byggnad i Köln.

I nikons monter var den stora (se bilden!) nyheten D80, men där fanns också
ett antal kompaktkameror med upplösning på mellan fyra och åtta megapixel,
zoomomfång på upp till 10x samt ansiktsigenkännings autofokus.

I Epsons monter visades ett antal nyheter, bland annat A2-fotoskrivaren Stylus Pro
3800 - som inte är mycket större än en traditionell A3+ skrivare - och nya Multimedia Storage Viewers P-3000 och P-5000, med ännu bättre bildskärmar än tidigare.
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Kvartetten bakom Casio i Skandinavien (från vänster): Christer Johnsson, Frank Anebrand, Eivind Magne Hovden och Hiroyuki Noka. Mer info i kommande Rateko&Foto.

har nått fram till modellen M7, och nu kommer alltså en
digital variant kallad Leica M8. M8 är utrustad med en 10
megapixel CCD i storleken 18x27 mm och brännviddsförlängningen är 1,33x (ett 21mm M-objektiv fungerar alltså som
vore det 28 mm). Alla objektiv i M-serien passar och för att ge
användarna tillgång till riktigt vida vinklar lanserar Leica också
objektivet Tri-Elmar-M 16/18/21 mm f/4 – det är alltså inte
ett zoomobjektiv utan ett objektiv med tre lägen, motsvarande
21, 24 och 28 mm.
Leica visade även upp sin Digital Modul R, en modulenhet som passar till systemkamerorna Leica R8 och R9, som
omvandlar den analoga kameran till en digitalkamera med 10
megapixel – sensorn är 26,4x17,6 mm stor och ger en brännviddsförlängning på 1,37x.

Nokia hade en stor monter på årets Photokina, och att de satsar på foto syns tydligt genom deras slogan ”Talk in pictures” samt visning av kommande N95...
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Ett annat företag som i allra högsta grad är förknippade med
exklusiva kameror är Hasselblad, och på Photokina lanserade
de sin nya H3D – som en logisk utveckling av H1D och H2D.
Hasselblad H3D ﬁnns i två versioner och båda är utrustade
med en 48x36 mm stor sensor, som antingen har 22 eller 39
miljoner pixlar.
För att komplettera det nuvarande utbudet av H-objektiv
presenterade Hasselblad också ett 28 mm objektiv till H3D
- vilket möjliggör för fotografer att för första gången ta 39
megapixels vidvinkelbilder...

Övrigt
Foto är inte bara kameror utan det ﬁnns en hel del andra produkter inom detta område, och tar man de två stora företagen
Canon och Sony som exempel kan nämnas att de produkter
som visades upp för journalister för första gången på Photokina
var en Media Storage Viewer från Canon (en bärbar hårddisk med bildskärm och uttag för Compact Flash och SD-kort)
samt en snarlik bärbar bildlagrare (dock utan bildskärm) samt
en hårddisk med kortläsare som man kopplar till sin TV från
Sony, HDPS-L1. Den sistnämnda produkten kan fungera som
ett bildarkiv och en ersättare till forna tiders diabildsvisare, när
den kopplas till exempel till en TV eller en projektor.
Pentax är ett av undantagen när det gäller nya kameror, eftersom deras nya modeller (av en slump?) presenterades i samband med Photokina. Nyligen lanserade digitala systemkamerorna K100D (6 MP och bildstabilisering i huset) och K110D
(6MP) får nu en storebror i K10D, som har 10 MP och optisk
bildstabilisering samt Pentax så kallade ”hyperfunktioner”.
Dessutom lanserade Pentax sex nya kompakta digitalkameror
som är efterföljare till beﬁntliga modeller – och antal pixlar
varierar från 6 miljoner till 10 miljoner...
Nästa Photokina anordnas 23-28 september 2008. ■
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Tre nya kameror innehöll Kodaks nyheter under Photokina i Köln, Z710 med tio gånger optisk zoom, C875 med åtta megapixlar och Perfect Touch-teknologi, samt VB705 med 7,1 megapixlar och ännu bättre skärpa.

GS Order Station är Kodaks nya kiosk
som visades för första gången.

Kodak vässat efter stålbadet
Den omvälvning som fotobranschen
genomgått sedan digitalkamerorna
slog igenom har varit dramatisk. Tidigare kameraﬁlmproducenter har fått
genomlida ett stålbad för att ställa
om produktionen till de nya förutsättningarna. Men väl igenom problemen
kommer företagen med ny vässad och
konkurrenskraftig organisation.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

D

et har naturligtvis varit en tuff omställning för
Kodak. Nya tider ställer nya krav på ny kompetens.
Tidigare levererade vi allt direkt till alla, det blev
ineffektivt och dyrt. Nu har vi trimmat organisationen och
säljarbetet, vi är bättre till en billigare penning, säger försäljningschefen Mats Nilsson, som arbetat på Kodak sedan slutet
på 1980-talet.
Genom att använda bland annat Björketorpar`n som säljkanal har Kodak själva fått mer tid över att fokusera på sina
viktiga kunder. Samtidigt får man positiv feedback från den nya
organisationen om att man fattat de rätta besluten, har större
leveranssäkerhet vilket stärker företaget.
– Det är en styrka att kunna visa upp hela vår bredd här på
Photokina. Våra kunder kan här få expertishjälp från Kodak
och samtidigt en överblick över hela sortimentet, säger Nordic
Key Account Manager Daniel Flodqvist.
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– På så sätt är Photokina oerhört viktigt för oss, säger Mats.
Fortfarande säljs en hel del analoga produkter, det var först
under fjolåret som digitalt sålde mer och därför kommer det
analoga att ligga kvar under ett antal år framöver.
– Det ﬁnns påtagligt med kunder för analoga produkter,
säger Daniel.
Marknaden för foto ser ljus ut. Aldrig tidigare har så många
tagit så många fotograﬁer med hjälp av analoga kameror,
digitala kompaktkameror eller SLR, samt med mobiltelefoner.
Oron som fanns bland annat hos Kodak om att en hel generations bilder skulle försvinna i kraschade hårddiskar verkar
överdriven.
– Ett bra sätt att mäta är att se på försäljningen av papper till
minilabb och där ser vi en ökning. Det är en positiv utveckling,
adderat med butiksförsäljningen av småformatsbilder från skrivare. Problemet har varit att kunderna inte vetat hur de skulle
gå tillväga för att få sina digitala bilder printade på papper,
säger Mats.
Tidigare skickade konsumenterna sina ﬁlmrullar på postorder eller lämnade in till fotohandlaren. I dag ﬁnns ett helt
annat utbud och de fotokiosker som nu ﬁnns runt om i Sverige
hoppas man mycket på.
– Jämför med SAS när man började med systemet att passagerarna själva kunde checka in. Då satsade man mycket på
att ha egen personal på plats för att lära kunderna, idag är
det betydligt färre. Så måste även vi arbeta, vi måste lära folk
använda kioskerna på egen hand. När de väl kan det kommer
försäljningen att gå av sig självt, säger Mats.
– Det ﬁnns en trygghet i att välja bilder själv, det ﬁnns en
trygghet i att få bilderna utprintade på papper till albumet. Vi
har behov av att kunna visa upp fysiska bilder och det bidrar till

www.grundig.se
Mats Nilsson och Daniel Flodqvist ser framtiden an med tillförsikt. Kodaks styrka är
bredden och efter stålbad och ny organisation är företaget nu vässat.

en boom för branschen. I kioskerna kan du ju också skriva ut
bilderna från mobilen, säger Daniel.
I takt med att allt ﬂer använder möjligheterna till att ta
digitala bilder tror branschen på att de vill gå vidare genom att
köpa mer avancerade digitala SLR-kameror, samtidigt som
alla de som tidigare haft analoga SLR-kameror tar steget över
till det digitala. Därför förväntas marknaden för digitala SLRkameror öka väsentligt för varje år som kommer.
Satsningen på dubbla linser och 23 mm vidvinkel, som
började med V570 i början av året, går nu vidare. Förutom
vidvinkel ﬁnns också V610 med tio gångers zoom i en så
superslimmad kropp att den får plats i ﬁckan. Nya produkten
VB705 visades upp på Photokina med 7,l megapixlar, med
ﬁlmsekvenser om 30 bilder per sekund och med ännu bättre
skärpa i bilderna.
– Det här är den perfekta partykameran. Med vidvinkel kan
du skapa roliga panoramabilder som tidigare inte var möjligt..
Priset kommer att ligga på 3.500 kronor, säger Mats.
Z710 är en annan helt ny produkt för första eller andragångsköparen, tio gånger optisk zoom, 7,1 megapixlar och med
svenska menyer. Priset kommer att ligga kring 3.000 kronor.
Också C875 är ny, med 8 megapixlar, fem gånger optisk zoom,
Perfect Touch-teknologi och ett pris kring 3.000 kronor.
Kodak visade också upp nya kiosken GS Order Station med
bluetooth och 17 tums touch screen och G4 Software, samt
fotoprintern 350 speciellt anpassad för exempelvis mobiltelefoner med bluetooth. Nya PrinterDock G600 väntas leveransklar till början av nästa år och är synkad med Nikkon, Olympus
och Pentax med gemensam dockkontakt, som samtidigt laddar
batterierna. Möjligheten till batteridriften som tillval gör G600
portabel.
– Vi ligger bland de tre största leverantörerna på världens
största och viktigaste marknader. Speciellt satsningen på dual
lenses har varit framgångsrik och gjort våra kunder nöjda både
med produkten och användarvänligheten, säger Mats. ■

Testbilden. På
en Grundig med
HD Evolution.

Med HD Evolution från Grundig blir TV en fascinerande, ny upplevelse. Grundig befäster
inte bara sin kompetens inom digital bildteknologi, utan skapar också nya standarder för
signalbehandling; den nya LCD-TV:n Lenaro 37 med HD Evolution och Full HD erbjuder
häpnadsväckande skarpa bilder, naturtrogna färger, överlägset ljud, förstklassig användarvänlighet med Easy Dialog och alla digitala anslutningar. Detta är teknik skapad av Grundig.

PHOTOKINA

Uppmärksamhet under ytan
Olympus hade redan innan Photokina avslöjat sina produktnyheter,
varav μ 725SW har varit en av de
mest uppmärksammade. Att kameran fungerar även om den avsiktligt eller oavsiktligt hamnar under
vattenytan och ned till fem meters
djup var exempelvis något som
visades upp i reklamen för Photokina-mässan i tysk television.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

μ

Ned till fem meters djup fungerar μ 725SW, vilket

750 ﬁnns nu ute i butikerna
har dragit till sig en hel del uppmärksamhet.
med sina 7,1 megapixlar och fem
ﬁnns för leverantörerna.
gångers zoom, samt bildstabili– Olympus hade det tufft för ett par
sator. μ 700 har varit sommarens mest
år sedan, men nu går företaget bra. Den
sålda kamera medan μ 725SW alltså
satsning som vi gjorde på systemkamerauppmärksammats för sina vattenmöjbiten krävde stor kapitalinsats som först
ligheter till en kostnad för cirka 4.000
nu börjar bära frukt, säger business makronor. För nybörjarna ﬁnns Olympus
nager Thomas Bennet. Det tar tid och
FE-serien, där FE-180 nu ﬁnns med
pengar att bygga upp ett helt nytt system
nytt batteri. Storsäljaren är annars FEfrån grunden.
190 och går man upp till FE-200 ﬁnns
Satsningen på systemkameror började
28 mm vidvinkel och 6 megapixlar för
för sex år sedan och börjar nu ge frukt
cirka 2.500 kronor.
Under oktober börjar lanseringen av
för Olympus. På den svenska marknaden
E-400 som säljs med dubbla objektiv i
är man nu på andraplatsen efter CaFörsäljningschefen Staffan Sjöholm hade visserpaket för cirka 11.000 kronor.
non när det gäller kompaktkameror. På
ligen ingen nyhet att visa upp på Photokina, men
systemsidan är man nummer tre, men
– Vi tror mycket på marknaden för
Olympus nya line-up har allt från kompakt till SLR.
systemkameror. När alla de som haft
siktar inom ett par år att även där ligga
analog systemkamera bestämmer sig
på andraplatsen.
för en digital dito kommer marknaden att växa kraftigt, säger
– Europa är den största marknaden för Olympus och svarar
försäljningschefen Staffan Sjöholm.
för 40 procent av omsättningen. Det är också en stabil markDet är också i SLR-kameran som den intressanta prisbilden
nad och med vår line-up med μ-serien ser vi positivt på framtiden, säger Thomas Bennet.
Olympus är en av kameratillverkarna som satsar på mer färgglad design än den klassiskt svarta eller metallinspirerade.
– Och det har varit framgångsrikt. Det är klart att när det
på kamerahyllorna hos fotohandlaren bland metallblanka och
svarta kameror plötsligt står en klarröd eller blå kamera så
sticker den ut. Och genom detta har vi också lyckats i försäljμ 740
ningen, säger Staffan Sjöholm.
– Förutom designen är det också viktigt att ligga med rätt
produkter till rätt pris i konkurrensen. Där har vi också lyckats,
säger Thomas Bennet.
Olympus är en leverantör som satsat på 4:3-formatet, som på
sikt ska ge konkurrensfördelar.
E-400
– När objektivet sedan på E-400 ger ett brännviddsomfång
från 80 till 300 mm så blir resultatet fantastiskt, säger Staffan
SP-510
Sjöholm. ■
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DILOG DT-355

DILOG DT-360 PVR

Storlek (B x H x D) 250mm x 40mm x 200mm

Hårddisk kapacitet: 80GB

Storlek (B x H x D) 320mm x 60mm x 280mm

Vill du se hur framsidan ser ut?
Gå in på www.dilog.se

DILOG DT-550 PVR TWIN-TUNER Hårddisk kapacitet: 160GB

DILOG DT-430 HD

HDMI, MPEG2/MPEG4,CI mm.

Storlek (B x H x D) 320mm x 60mm x 280mm

Storlek (B x H x D) 320mm x 60mm x 280mm

Digitalboxar för det markbundna nätet

pettersson&jag

Allting har en
baksida

PHOTOKINA

4:3-satsningen slog väl ut

Produktchefen Anders Jonsson är nöjd med satsningen på att göra 4:3formatet till standard och satsningen på systemkameran Lumix L1.

Panasonics satsning på att göra 4:3formatet till ny standard har slagit väl
ut. Genom samarbetet med Olympus
och Sigma kan kunderna få stora variationsmöjligheter.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

H

är på Photokina släpper också
Leica två nya
objektiv för 4:3-systemet,
säger Panasonics nordiska
produktchef för kamera
och media, Anders Jonsson.
Med nya objektivmöjligheter och samarbetet i
ryggen så visade Panasonic
upp positiva framtidsutsikter
Till Lumix ﬁnns också skrivare för
på Photokina. Företaget viden som vill skriva ut bilderna
sade även upp bredden i sitt
på papper.
sortiment genom att bland
annat exponera ﬁlmer och
bilder på sina nya 103-tums plasma.
– Med lanseringen av L1 på marknaden har vi etablerat
ytterligare en plattform för att visa upp allt vad vi kan, säger
Anders Jonsson.
– Med systemkameran visar vi att vi är en kameraproducent
som menar allvar med vår satsning, som naturligtvis kommer
att få uppföljare när vi etablerat oss, säger försäljningschef
Hans-Ove Jansson.
Att fotointresset skulle vara speciellt stort i Sverige i den
nordiska konkurrensen håller inte Anders Jonsson med om.
– Nej, jag upplever fotointresset som större både i Finland
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På Photokina släppte Leica två nya objekt till 4:3-formatet, som
då kan utnyttjas av exempelvis Panasonic och Olympus.

och i Norge. I Norge till exempel ﬁnns det två testsajter för
nya kameror och även i Finland känns intresset för avancerade
fotoprodukter större än i Sverige. Vilket är märkligt, det borde
vara tvärt om eftersom vi i Sverige har kameratillverkare som
Hasselblad.
Sett till Europa är det annars Tyskland som är den riktigt
stora marknaden, men även Norden ligger väl framme när
det gäller försäljningen. Att allt ﬂer tillverkare visar ett stort
intresse för SLR-kameror har med marginalerna att göra.
– Marknaden för kompaktkameror är mättad och prisbilden låg, drabbad av samma ”pris-ras-sjuka” som även andra
produkter utsatts för. I antal är inte digitala SLR-marknaden
speciellt stor, däremot räknat i värdet av försäljningen, säger
Anders Jonsson.
SLR-kameror är inte heller något som enbart säljs i fackhandeln numera. Även de stora hemelektronikkedjorna visar ett
allt större intresse av SLR-kameror.
I dag svarar kameradelen för omkring 12-13 procent av
Panasonics omsättning och den förväntas öka genom SLRdelen och större marginaler. Dessutom tänker inte Panasonic
ge sig in bland de allra billigaste produkterna, utan ligga kvar
på ”steget ovanför”. Den riktigt stora omsättningen har annars
plasma-TV, som dock är satt under hård prispress.
Panasonic satsar nu stort på att bygga upp ett helt koncept
för det digitala hemmet, där de olika plattformarna ska kunna
kommunicera med varandra.
– Förutom 4:3-formatet satsar vi på optisk bildstabilisator
och intelligent IC-kontroll som gör bilderna skarpa även när
föremål rör på sig. Den fungerar så att tekniken känner av
föremål som rör på sig och justerar slutartiden uppåt samtidigt
som ISO-talet förändras och det har visat sig fungera riktigt
bra, säger Anders Jonsson.
Vårens stora marknadföringsinsats gav bra resultat och kommer nu att följas upp av en ny under november och fram till
jul. Vårens kampanj var företagets största någonsin, som nu
kommer att följas upp av en lika stor TV-kampanj med bland
annat TV-reklam i vissa av de nordiska länderna. ■

– Två digital-TV boxar i en box
SMART OCH ENKEL
Smartbox Twin har dubbla TV-tuners och
gör det möjligt att titta på ett TV-program
och spela in ett annat TV-program från
det digitala marknätet.

Nyhet!

tbox Twin
r
a
m
S
ll
ä
Best ns för leverans
idag, ﬁn eptember -06.
fr o m s

220x170 mm

Smartbox Twin ger dig tillgång till följande kanaler

• Ger tillgång till fria (okodade)
digitala TV-kanaler i marknätet

• Snabb kanalväxling och
text-TV

• Automatisk förstagångsinstallation

• Portabel för användning i
sommarstugan, husvagnen
eller båten (12V)

• Digital bild- och ljudkvalitet
• Digital ljudutgång (S/PDIF)
• Stöd för bredbildsformat (16:9)

• 2 scart-anslutningar, en för
TV:n och den andra för
videon eller DVD-recordern
• Automatisk 5V matning för
aktiv antenn

• Dubbla RF-utgångar för
anslutning av TV och video
med vanlig antennkabel

Emitor AB, Sjöviksbacken 14, 117 43 Stockholm • Tel 08-775 00 01 • Fax 08-775 00 06 • e-post: info@emitor.se • www.emitor.se

PHOTOKINA

Känner igen ansikten
Med en av Photokinas
största montrar visade
Fujiﬁlm upp sina produkter, innehållande kameror, ﬁlm och printrar både
för privat användning
som professionell. Störst
intresse tilldrog sig nyutvecklade ”face detection
technology”.

FinePix 9600

Kameran känner av ansikten och ställer in skärpan.

FinePix 6500fd

TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

F

ace detection (ansikts-upptäckare) innebär att kameran ”känner igen” ansikten och ställer in skärpan efter
dem. Det är inte minst praktiskt när man vill ta en bild
av ﬂera personer som står på olika avstånd från fotografen
och kameran. Kameran, som Fujiﬁlm helst själva vill kalla för
”epokgörande” var FinePix F10, som i somras följdes upp
av F30. F30 klarar ISO3200 och tillsammans med Intelligent
Flash anses den klara att fånga både objekt och bakgrunder
samtidigt. Fujiﬁlm förklarar själva face-detection-teknologins
fördelar med att ta bort den oskärpa som så många foton drabbas av. Den nya typen av IC chip klarar av att ”upptäcka” upp
till tio olika människor på bara fem hundradels sekund.
FinePix S6500fd är utrustad med 6,3 megapixlar, super
CCD och en tio gånger zoom. Med en 28 vidvinkelsobjekt
och en 300 mm telefotoobjekt, en 2,5 tums LCD-skärm och
ISO3200 hoppas företaget att antalet foton med oskärpa drastiskt ska minska.
Kompakt F-serien innehåller även FinePix F20 med bildsta-

bilisator, den slimmade FinePix Z3 med super CCD och 7,3
megapixlar. FinePix 9600 har 9 megapixlar, raw-format och
RP-processor för att minska bruset.
På skrivarsidan visade Fujiﬁlm upp Digital Minilab Frontier 590, Fujicolor Crystal Archive Paper Type II och
CP-49E kemikalier för att få bilder att leva ett långt liv. Efter
alliansen med Noritsu Koki Co visade företagen tillsammans
upp LPS-24Pro för professionella utskrifter och QSS-350l
– ett digitalt minilabb.
Dessutom kunde Fujiﬁlm visa upp två nya ﬁlmer, Fujichrome Provia 400X och T64 Professional.
– Man skulle kunna tro att allt är digitaliserat nuförtiden,
men faktum är att vi säljer en hel del ﬁlm fortfarande och jag är
övertygad om att vi kommer att fortsätta med det ett antal år
framåt, säger Lennart Jansson på Fujiﬁlm Sverige.
På Photokina visade också Fujiﬁlm upp sin nya logotype,
som nu kommer att symbolisera företagets väg för att utveckla
”World of Imaging”. ■

Fujicolor satsar på bilderböcker

G

ör din egen semesterbok, samla ihop dina
semesterbilder och låt
Fujicolor binda dem samman till
en egen bok.
Ja, när svenska Fujicolor
under året ﬂyttade ut sitt sista
fotolabb utanför landets gränser
Gör en egen bok av semesterbilär det inte mycket kvar av det en
derna, det är vad Fujicolor riktar
gång så stora företaget. Bernt
in sig på mot konsument.
Carlsson, Fujicolor Sverige
försöker nu att få svenskarna att printa ut alla sina bilder
Tryckta medier ﬁnns det i ﬂera olika storlekar och utföpå nya och spännande sätt. Semesterbilder brukar ju, som
randen att välja på, allt från små nästan ﬁckminnen, till stora
bekant, hamna i någon låda eller i någon dator. Varför inte
”verk”. Dessutom kan den som är intresserad få bilder utställa samman en semesterbok att plocka fram när vinterprintade till både pussel eller dekoration på kaffekopparna. ■
stormarna skakar i husknuten?
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Nu är pixelrevolutionen här!
Om du vill veta mer om vad som behövs för att nyttja den fulla potentialen i en LCD med
Full HD rekommenderar vi ett besök på www.grundig.se. Där kan du läsa, i detalj, vad det
är som gör det möjligt att verkligen leverera en signal i 1080P på en skärm med upplösnigen 1920 x 1080 eller hur alla delar i en teve måste samverka för det allra bästa resultatet.
Lenaro 37 FHD, vår första LCD med Full HD och hela konceptet HD Evolution, presenteras
ingående.

Full HD
1920 x 1080

Digital
Reference
Plus II

6.220.800
Colour Pixel

Dynamic
Contrast Plus

Natural
View

Connectivity
PRO

Magic
Fidelity
High Speed
LCD Panel

Grundig Nordic AB. Tel 0770-45 63 30.
Mail: sverige@grundig.com Internet www.grundig.se

Easy Dialog

LEVERANTÖR

Logitech EasyCall Desktop består av en datormus, hörlurar och enhet för högtalarsamtal, och för första gången ett tangentbord speciellt framtaget för Skype.

Logitech ﬁrar 25 år
Logitech ﬁrar 25 år sedan
företaget grundades. Dagen
till ära har de en fest för företagets anställda i Schweiziska Apples, grundaren
Daniel Borel och VD Guerrino De Luca ﬁrar tillsammans med 300 anställda.
TEXT: JAN LJUHS

L

ogitech grundades i Apples den 2 oktober 1981. Daniel Borel, Pierluigi
Zappacosta och Giacomo Marini
grundade företaget med ursprungligen inriktadning på mjukvaruutveckling – “Logi-” står
för “logiciel” mjukvara på franska.
Grundarna såg snart det stora behovet
av hårdvaruprodukter för att navigera i de
graﬁska gränssnitten de utvecklade. Deras
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intresse i en tidig datormus, som utvecklades
av Professor Jean-Daniel Nicoud vid “the
Swiss Federal Institute of Technology
(EPFL)”, var första steget på en väg som sedan dess lett till 700 miljoner sålda Logitech
möss.
– Vårt jubileum är en symboliskt viktig
dag för Logitech och en möjlighet att titta
tillbaka på var vi kommer ifrån. Men ännu
viktigare är möjligheten att blicka framåt och
se vad framtiden har i sin linda. Med vår konsekventa strategi har vi kunnat se företaget
fördubbla sin omsättning under åtta år och
det är ett nöje att företaget beﬁnner sig mitt
i händelsernas centrum när det kommer till
dagens teknologitrender; det fortsatta intresset för trådlösa tillbehör, den snabba tillväxten av Internetkommunikation och digital
musik och det ökade intresset för multifjärrkontroller som förenklar användandet av
dagens komplexa hemunderhållningssystem,
menar Guerrino De Luca, koncernchef
Logitech.

LEVERANTÖR

Först med mycket
Logitechs succé är dock så mycket mer än de
populära mössen. Några exempel:
• Företaget var det första som lanserade en
digitalkamera för konsumenter (Logitech
Fotoman, 1992).
• Logitech var först av alla att lansera högtalare och röstinspelning i en produkt (the
Logitech AudioMan, 1992).
• 1995 lanserade Logitech den första produkten, som gjorde att man kunde skicka
live- och inspelad video över Internet (the
Logitech VideoMan) och samma år lanserades företagets första gaming-produkt (the
Logitech WingMan).
Denna innovation ligger till grund för Logitechs nuvarande succé, som numera drivs
av innovativa trådlösa möss och tangentbord,
ledande produkter för video och ljud- kommunikation över Internet, produkter inom
digital musik och gaming, samt universalfjärrkontroller.
– Vi startade vid samma tidpunkt som PCn
äntrade marknaden och Logitechs dröm
var att spela en betydande roll inom denna
industri. Men ingen av oss kunde någonsin
ha gissat att Logitech skulle bli detta fantastiska företag som det är idag. När vi tittar
tillbaka känner vi oss mycket priviligerade att
vi har överlevt och vuxit medan många bra
företag har försvunnit från marknaden. Idag
är vår dröm lika levande som den var för 25
år sedan. Framtiden ligger framför oss - det
ﬁnns så mycket att upptäcka och uppﬁnna,
förklarar Daniel Borel, en av Logitechs
grundare.

Supertangentbord
I samband med jubileet passade Logityech
även på att presentgera en hel del nyheter. Vi
kan inte presentera alla här men har gjort ett
urval av några intressanta produkter varav det
första är det nya supertangebordet..
Det är mer än ett tangentbord - Logitech
diNovo Edge med minimalistisk utformning
och högsta tekniska kvalitet. Tangentbordet
är ett innovativt genombrott och har en rafﬁnerad design. diNovo Edge motsvarar de nya
behov datorns ökade synlighet i hemmet har.
Det är utskuret ur en enda bit av svart
Plexiglas, som sedan är satt i en borstad
aluminiumram. Med sin minimalistiska stil
med få knappar och integrerade bakupplysta
knappar, som inte syns när de är släckta,
pryder det sin plats i hemmet. Med tanke på
tangentbordets många funktioner och avancerade teknologi är det nästan omöjligt tunt
med sina 19 mm.
Med ny teknologi är diNovo Edge ett ge-

nombrott och det första tangentbordet, som
är uppladdningsbart. Det har även integrerade rörelsekänsliga knappar för navigering,
en skrollpanel och inkluderar även Bluetooth.
Det kombinerar högklassig teknologi med
fullfjädrad design, det ger skrivbordet och
kontoret ett prestigefullt utseende. Tangentbordet är även det perfekta tillbehöret i
vardagsrummet där många idag använder sin
dator.

Tangentbordet Logitech diNovo Edge
är ett innovativt genombrott och har en
rafﬁnerad design. diNovo Edge motsvarar
de nya behov datorns ökade synlighet i
hemmet har. Det är utskuret ur en enda
bit av svart Plexiglas, som sedan är satt i
en borstad aluminiumram.

Den ultimata
datorupplevelsen
diNovo Edge är den senaste produkten i
Logitechs sortiment av avancerade tillbehör.
Det är utformat för att komplettera den
kraftfulla musen Logitech MX Revolution
Cordless Laser Mouse. För att ytterligare
skapa ett system av toppklass kan användare
lägga högtalarna Logitech Z-10 2.0, som
matchar diNovo Edge med en mjuka orange
mediadisplay och blank svart yta.

Navigering
Navigeringsfunktionerna på diNovo Edge
är speciellt utformade för bästa användning,
antingen det rör sig om datorn på kontoret
eller i vardagsrummet.
Tangentbordet inkluderar den nya och
rörelsekänsliga TouchDisc, en ny typ av
pekplatta som gör det möjligt för användare
att skrolla och navigera ett graﬁskt gränssnitt
utan att behöva använda musen. Genom att
ﬂytta ﬁngret upp och ner eller över plattan
ﬂyttas markören på skärmen och med cirkelrörelser skrollar användaren horisontellt och
vertikalt genom dokument.

Skrivupplevelse
Med diNovo Edge blir skrivandet ﬂytande och stabilt med Logitechs nya system
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enklare att navigera på två olika sätt. Med
sitt nya free-spin mode kan användare gå
igenom långa dokument så snabbt som de
vill. Med en ﬁngerrullning kan upp till 10
000 rader i ett Microsoft Excel dokument
skrollas igenom på sju sekunder. Med ett
traditionellt skrollhjul tar det 500 rullningar
och sju minuter att skrolla genom samma
antal rader. Det nya skrollhjulet har även
förbättrad funktion av gradvis skrollning,
click-to-click, som ger störra möjlighet till
mer exakt navigering i listor, bildspel och
enskilda bilder.

One-Touch sökning
Logitech MX Revolution, trådlös lasermus
och Logitech VX Revolution trådlös
lasermus för den bärbara, innebär en ny
era för datormöss. De förändrar drastiskt
navigeringen på långa webbsidor, stora
kalkylblad, digitala bilder, spellistor eller
andra stora digitala ﬁler.

Logitech’s PerfectStroke.
Med en precis mikrosaxmekanism fördelas
trycket jämt över tangentens yta. På en del
tangentbord fastnar tangenterna ifall de pressas ner snett. På diNovo Edge spelar detta
ingen roll då varje knapptryckning känns
likadant. Logitech har noggrant kalibrerat
tryck och rörelse för knapptryckningar för att
optimera skrivandet och ge bästa prestanda.

Revolutionerande datormus
Nu är det slut med åtta meters skrollning per
dag – ny teknologi ger supersnabb skrollning
både för PC och Mac med en revolutionerande nyhet inom datornavigation med två
avancerade datormöss som förändrar upplevelsen av att navigera bland digitalt innehåll
på datorn eller på internet.
Logitech MX Revolution, trådlös lasermus och Logitech VX Revolution trådlös
lasermus för den bärbara, innebär en ny
era för datormöss. De förändrar drastiskt
navigeringen på långa webbsidor, stora kalkylblad, digitala bilder, spellistor eller andra
stora digitala ﬁler – få kommer att gå tillbaka
till sin gamla mus när de har upplevt denna
nyhet. Datormusen är redan ett oumbärligt
verktyg för navigering på datorn, nyheterna
tillgodoser det behov som ﬁnns att förﬂytta
sig snabbare och intuitivt i digitalt material.

Vad säger statistiken
Enligt en undersökning som Logitech har
genomfört har varje användare i snitt sex
program öppna samtidigt på sin dator och
varje 50:e sekund växlar användaren mellan
öppna fönster eller öppnar ett nytt. För att
navigera bland tillgängligt innehåll skrollar
användare nästan åtta meter under en normal
arbetsdag.
Det nya motoriserade skrollhjulet, MicroGear Precision Scroll Wheel, gör det
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Ytterligare en nydanande funktion inom navigering är One-Touch Search där användare
får tillgång till söktjänsterna Yahoo! Live
Words eller Google. Ett ord eller fras markeras i ett dokument eller på en webbsida och
när One-Touch Search-knappen, som sitter
strax under skrollhjulet, trycks ner startas en
sökning på internet eller i datorn.

Paketlösning för IP-telefoni
Logitech och Skype fördjupar sitt samarbete
genom lanseringen av en komplett lösning
för internettelefoni för Skypeanvändare runt
om i världen; Logitech EasyCall Desktop.
Lösningen består av en datormus, hörlurar
och enhet för högtalarsamtal, och för första
gången ett tangentbord speciellt framtaget
för Skype.
Tangentbordet inkluderar one-touch-knappar för att starta Skypes mjukvara, starta ett
samtal, avsluta ett samtal, ändra användarstatus eller ringa mobil- eller fasttelefonisamtal.
Knapparna F9 till F12 fungerar som programmerbara knappar för snabbnummer.
– Skype är en av de största drivkrafterna
inom Internettelefoni i Europa. Genom
samarbetet med Skype har vi integrerat deras
tjänst med en komplett paketlösning där användare snabbt och enkelt genom sina datortillbehör får tillgång till Skypes funktioner.
Med högtalarfunktionen är det nu möjligt att
inkludera vänner och familj i ett Internetsamtal, säger Tina Jørgensen, Logitech Nordic
PR and Communications manager.

Gemensam marknadsföring
Företagen samarbetar vid lanseringen av
Logitech EasyCall Desktop genom lokala
kampanjer och direktkampanjer mot Logitech kunder och Skype community. EasyCall
Desktop kommer att ﬁnnas tillgänglig i butik
i mitten av september till ett rekommenderat
pris av 1 299 kr inklusive moms. Produkten
kommer även att ﬁnnas tillgänglig via Skypes
webbsida Skype.com/store. ■
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Samsung NV10
EISA-awards delas varje år ut av en sammanslutning av 52 branschtidningar inom teknikpress. I år utsåg de Samsung NV10 till
bästa kompakt
kompaktkamera för sin fantastiska bildkvalitet och användarvänlighet.
Trots att kamerahuset bara är 18,5 mm tunt har kameran 10,1 megapixlar, Schneider
Schneiderobjektiv med 3x optisk zoom, ASR
(antiskakreduktion), videofunktion med 680x480 upplösning och 30 bilder/sek – bara för att nämna något. Dessutom gör det
nya och snabba användargränssnittet Smart Touch menyerna otroligt lättnavigerade.
NV10 ingår i Samsungs New Vision-serie, som är en revolutionerande kombination av stilren italiensk design tillsammans
med tysk optik och asiatisk perfektion. Inuti det slimmade metallskalet är kamerorna sprängfyllda med funktioner som ger dig
en helt ny användarupplevelse. Men framförallt kännetecknas kamerorna i NV-familjen av en enastående bildkvalitet.
Läs mer på www.samsungnv.com

GENERALAGENT Focus Trading ADRESS Box 159, 433 23 Partille TEL 031-336 23 00 WEBB www.focustrading.se E-MAIL info@focustrading.se

M O B I LT E L E F O N E R

Nallen fyller 50 år!
Från 40-kilosklump till multimediastation. Mobilen
fyller 50 år i år - och det är
en apparat som alltid väckt
starka känslor. På 80-talet,
till exempel, var det många
som frågade sig vad det var
för poäng med att ha en telefon som man kunde bära
med sig.
TEXT: JAN LJUHS

D

en är en lika hatad som älskad 50åring som nu tar emot gratulationer från världens alla hörn. Mer
än 1 miljard gratulationer handlar det om.
Reda från dag ett väckte mobilen starka
känslor - och den gör det än idag: i somras
blev det till exempel förbjudet att tala i
mobilen på vissa tunnelbanevagnar i Stockholm. SL ville ha mobilfria zoner/vagnar.
Genom åren har denna teknikﬁentliga
skepsis tagit sig en mängd roliga uttryck. I
alla fall när man ser på dem i backspegeln.
Jag testade den första mobila telefonen i
mitten på 80-talet då jag ﬁck låna ett exemplar av Comvik, som det hette då. Det var en
stor klump som vägde sina modiga tio kilo,
men den var imponerande. Släkt och vänner
ﬂockades kring den underliga apparaten
som man kunde ringa med trots att den helt
saknade sladdar. Nu kommer jag inte riktigt
ihåg hur man använde den men jag minns
så mycket att det var rätt krångligt att ringa
med den och bruset vara kraftigt.

Mindre och lättare
Så småningom kom de mindre och lättare
telefonerna när NMT450 infördes i Norden och så kom den stora sensationen när
NMT900 öppnades för allmänheten. Vid
en stor presskonferens på Grand Hotell i
Stockholm visade dåvarande Televerkschefen
Tony Hagström upp en ”liten och smäcker”
handhållen lur, som han ringde det första
kommersiella samtalet i.
Sedan gick det fort, NMT var ett analogt
när och givetvis skulle det vara digitalt. GSM
blev lösningen och den 1 juli 1991 presen36 RATEKO&FOTO 11/2006

terade Nokia sin första GSM-lur samtidigt
som det första GSM-nätet öppnades i Finland av Radiolinja.
Och det som hänt sedan den dagen är väl
känt, SMS, MMS, radio, MP3, ﬁlm, kamera,
video med ﬂera innovationer har nu byggts
in i mobiltelefonen och ytterligare ﬁnesser
lär komma.

Skriva text!?
SMS:andet hade många kritiker när det
lanserades. På de första modellerna kunde
man bara ta emot text. Ingen kunde tänka sig
att någon skulle vilja skriva egna texter och
skicka dem vidare till någon annan.
Tekniken har de senaste åren gått snabbt
framåt. Bara för några år sedan gick det till
exempel inte att skicka SMS mellan två olika
operatörer. Nu kan man ladda ner musik och
ﬁlmer till telefonen - som även utrustats med
kamera.
Utvecklingen av det mobila bredbandet 3G
i form av Turbo 3G som snart släpps kommer också att ha stor påverkan på mobilerna.
– Skillnaden mellan dator och telefon kommer suddas ut ganska snart.
50-åringen slutar aldrig att växa och utvecklas. ■

Upplevelse
center 2007
Europe’s Leading Buying Group In Consumer Electronics

Du är välkommen till Sveriges
mest lönsamma radio/TV-kedja.
Kunskap och Kvalitet
– Din Trygghet
för information, kontakta peter örbrink, 08-545 53 460.
e-mail: peter@euronics.se. www.euronics.se
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Media Markt skall hålla låga priser – och ha det största urvalet kända märkesvaror. Det ingår i konceptet. Butikerna i Stockholm och Göteborg kommer att erbjuda ett
urval av omkring 45 000 olika produkter!

Tysk attack – svenskt försvar
ringen i Stockholm och Göteborg, är att täcka in hela Sverige
Media Markt – en av Europas största
och bli kundernas förstaval. Vi ser Sverige som en utomordentåterförsäljare av el- och elektronikvaligt attraktiv marknad, förklarade Bernhard Taubenberger,
informationsdirektör,
Media Markt.
ror– har nu funnits på den svenska
Sverige blir nu det 13:e landet man öppnar butiker i, på tur
marknaden en dryg månad. De första
står sedan Ryssland.Enligt egna uppgifter är Media Markt
störst i Europa men enligt färska siffror från GfK är Dixon
två butikerna öppnades i Stockholm,
Group något större då man har verksamhet i 14 länder.
Heron City och Göteborg, Center 421.
De svenska återförsäljarna försva<rade Snabb installation
Hur skiljer sig då Media Markt från konkurrenterna?
med kraft sina positioner.
– Media Markt erbjuder ett nytt koncept inom hemelekTEXT: JAN LJUHS

D

en 28 september öppnade Media Markt dörrarna
till sin första butik i Stockholm, vilket var det samma
som startskottet för en omfattande etablering i landet.
Enligt Sverigechefen Erwin Rauh ﬁnns planer på ett 30-tal
butiker i Sverige och bara några veckor senare planerades
öppnningen av ytterligare en butik, nu i Göteborg.
– Det är vad vi öppnar i år. Vi tittar nu på olika lösningar för
ﬂer butiksöppningar under nästa år. Vårt mål är att bli nummer ett på den svenska marknaden så snabbt vi kan, förklarade
Erwin Rauh, vid en mycket improviserad pressvisning ett par
dagar innan öppningen.
– Vi har haft uppsikt över den svenska marknaden i ﬂera år
och ser mycket stora möjligheter här. Vårt mål, efter lanse38 RATEKO&FOTO 11/2006

tronik i Sverige och vi erbjuder det bredaste sortimentet
kvalitetsprodukter till de lägsta priserna. Vi är ett mirakel
inom hemelektronik. Att gå in i en av våra butiker blir en
helt ny upplevelse. Alla varor ligger opaketerade så kunderna kan känna på och prova dem. Och, till exempel, om man
köper en bilstereo är det bara att köra in i garaget i Heron
City så installerar vi den på plats, säger Erwin Rauh.
Media Markt skall hålla låga priser – och ha det största
urvalet kända märkesvaror. Det ingår i konceptet, förklarade
bägge vi pressvisningen. Butikerna i Stockholm och Göteborg kommer att erbjuda ett urval av omkring 45 000 olika
produkter! Media Markt har därtill alltid de senaste produkterna.
– Den konsument som söker innovationer och ny teknik
– och vill göra en bra affär – är välkommen till oss. En Me-
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Designed to move you ™
Wireless DJ Music System
966194-0914

Högtalare

Spelkontroller
Wireless Music System for PC
980414-0914

Möss

TRÅDLÖS MUSIK
Du har det mesta av din musik på datorn, men vill också kunna njuta av den från
soffan i vardagsrummet. Med Logitechs Wireless DJ Music System kan du bläddra
i spellistor och sköta uppspelningen oavsett var du befinner dig i rummet.
Med LCD-display och skrollningsbaserat gränssnitt. Luta dig tillbaka, lyssna och njut!
Passar till Apple iTunes, Windows Media Player, MusicMatch och många andra.

Fjärrkontroller

De nya tillbehören från Logitech ger mervärde åt kunden och en ökad marginal
på helheten åt dig som återförsäljare. Vi stärker din konkurrenskraft.
Tänk marginal – tänk Logitech!
http://partner.logitech.se
Tangentbord

Headsets

Webbkameror

© 2006 Logitech. Med ensamrätt. Logitech, Logitechs logotyp och andra varumärken tillhör Logitech och kan vara registrerade.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Ser ni affärsmöjligheterna?

LEVERANTÖR

Sverigechefen Erwin Rauh och Media Markts informationsdirektör Bernhard Taubenmberger var mycket optimistiska inför öppningen i Heron City.

Kristoffer Halldén och Mattias Brost delar på uppgiften att vara butiksföreståndare
vid Media Markt i Heron City, Stockholm.

dia Markt-butik är som en utställning. Vi har många av de
senaste innovationerna och det största urvalet varumärken
framme. På Media Markt ska det vara kul att shoppa elektronik och kunden får stor valfrihet, säger Erwin Rauh.

De fyra första dagarna hade butiken 150 000 besökare – 37 500
per dag!
Samma dag som Media Markt attackerade den svenska
marknaden svarade stockholmsåterförsäljarna för en kraftig
motoffensiv. Det skall bli intressant att följa ”kriget” i Göteborg nästa gåmng.
MediaMarkt har också anställt Per Wernersson, tidigare
försäljningschef hos ONOFF, som ansvarig för inköpå, försäljning och service.

Affärsmodellen
Media Markt har en decentraliserad affärsmodell där varje
butik agerar som ett eget företag. I Sverige äger varje butiksföreståndare 9,9 procent av butiken och ansvarar för sortiment,
prissättning, marknadsföring och personal. Varje nyöppnad
butik skapar på så sätt ett antal nya kvaliﬁcerade arbetstillfällen
och samtidigt ökad köpkraft. I Sverige kommer Media Markt
alltid att agera som ett svenskt företag och följa alla lagar och
regler. Butiksföreståndare i Heron City är Mattias Brost och
Kristoffer Halldén, som delar på jobbet.
– Det är bra att ha ett bollplank. Jag skulle aldrig orka vara
här själv sju dagar i veckan, säger Kristoffer Halldén.
Vid premiären 28 september ﬁck Media Markt sätta upp
kravallstaket och hyra in extra vakter för att bringa ordning i
trängseln när stockholmarna ville fynda billiga TV-apparater.

Företagsﬁlosoﬁn
“Människor är nyckeln” är en fundamental del av Media
Markts själ. Det är i denna anda som Media Markts decentraliserade struktur byggts upp och som gör det möjligt för de
anställda att åtnjuta frihet som entreprenörer, oberoende och
att ha roligt. Och har blivit en bärande del av Media Markts
framgångar. Affärsresultaten är så bra som de är tack vare den
decentraliserade affärsmodellen, företagsﬁlosoﬁn och konceptet med superbutiker som erbjuder ett brett urval märkesprodukter, ständigt hög kvalitet och de lägsta priserna. ■

Till vänster och ovan tydliga
exempel på hur Media Markt exponerar sina varor. Till höger Per
Wernersson, tidigare hos ONOFF,
men nu försäljnings-, inköps och
serviceansvarig inom Media Markt
Sverige.
40 RATEKO&FOTO 11/2006
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Uppdaterad iPod-familj
Apple har lanserat en helt ny familj
iPod - den femte generationen.
TEXT: OLA LARSSON

A

pple har till dags dato sålt ﬂer än 60 miljoner iPod och
iTunes Store är världens klart mest använda nedladdningsbutik för musik. I USA har iTunes Store en marknadsandel på 88 procent när det gäller köp och nedladdning av
musik från Internet, och i Storbritannien är siffran 80 procent,
enligt Apple.
Itunes Store ﬁnns idag i 21 länder (inklusive Sverige) och
hittills har det sedan starten för 3,5 år sedan laddats ner drygt
1,5 miljarder låtar ifrån butiken. iTunes Store har också, på
relativt kort tid då man startade för ganska exakt ett år sedan,
blivit världens mest populära butik för videohämtning och säljer över en miljon videor per vecka. iTunes Store började sälja
TV-program med fem shower från ABC/Disney i oktober
2005 och har byggt upp ett sortiment på över 220 TV-program
från över 40 TV-nät. För närvarande ﬁnns TV-program och
ﬁlmer endast i USA, men det är tänkt att lanseras i Europa
under 2007.
I och med lanseringen av iTunes 7 är videokvaliteten betydligt bättre än tidigare – då man nu har 640x480 pixlars upplösning mot tidigare 320x240 pixlar. Detta innebär att man nu
med fördel kan koppla en iPod till en TV för att titta på ﬁlmer
där. En två timmar lång ﬁlm på iTunes Store är ungefär 1,5 GB
stor och ﬁlmer kommer att bli tillgängliga på iTunes Store i
USA samma dag som de släpps på DVD. Nysläppta långﬁlmer
kostar 12,99 dollar om man förbeställt dem och under den första veckan, och 14,99 dollar därefter, medan andra långﬁlmer
kostar 9,99 dollar.
iTunes 7 har ett ﬂertal nya funktioner, som vyer med album
och omslagsbilder för musik, TVprogram och ﬁlmer – som
gör det lätt för användarna
att snabbt
hitta titlar i
sitt bibliotek.
Nu kan
man även
spela spel på
sin iPod, och
för närvarande ﬁnns ett
utbud på nio
spel som man
kan köpa
till sin iPod

42 RATEKO&FOTO 11/2006

(såväl i USA som i Europa). En annan viktig nyhet är att man
numer kan ta en backup på sin skivsamling på datorn, genom
att man från iTunes 7 kan bränna en CD eller DVD med alla
sina låtar på. Denna backup-skiva kan inte spelas upp på en
dator men kan användas för att återställa musikbiblioteket vid
en eventuell hårddiskkrasch.

iPod
Nya iPod har en 60 procent mer ljusstark färgskärm på 2,5
tum och ﬁnns i en modell på 30 GB (upp till 14 timmars speltid vid musiklyssning och 3,5 timmar vid video) och en modell
på 80 GB (upp till 20 timmars speltid vid musiklyssning och
6,5 timmar vid video). Nya iPod har Apples patenterade klickhjul för säker navigering med en hand, och är smidigt integrerad med iTunes 7, som nu erbjuder kontinuerlig uppspelning
utan avbrott så att album kan avlyssnas som det är tänkt (detta
gäller framförallt klassisk musik).
– Världens bästa digitala musikspelare har utvecklats till att
också vara världens mest populära videospelare. Nya iPods mer
ljusstarka och klara skärm och längre batteritid gör den perfekt
för visning av Hollywood-ﬁlmer och TV-program direkt i
handen, säger Steve Jobs, Apples CEO.

iPod nano
Nya iPod nano är försedd med aluminiumhölje och har hela
24 timmars batteritid, plus mer än dubbelt så stor musikkapacitet till samma pris som den tidigare generationen. Nya iPod
nano har Apples klickhjul och en ännu mindre, tunnare och
lättare utformning som ﬁnns i silver (2 och 4 GB), rosa (4 GB),
grönt (4 GB), blått (4 GB) och svart (8 GB).
– iPod nano är världens mest populära musikspelare och
vi har gjort om den helt från grunden för att göra den ännu
bättre. Helt nya iPod nano ger musikfansen mer av det som
de gillar bäst hos sina iPod – dubbelt så stor lagringskapacitet
till samma pris, ofattbara 24 timmars batteritid och en läcker
aluminiumdesign i fem snygga nyanser, säger Steve Jobs.
Apple presenterar också nya tillbehör utformade speciellt
för andra generationens iPod nano, bland annat hörlurar med
snodd, armband, dockningsstation och en ny kompakt USBnätadapter (som är ungefär hälften så stor som den tidigare
USB-nätadaptern).

iPod shufﬂe
Nya iPod shufﬂe är enligt Apple världens minsta digitala musikspelare – den är knappt hälften så stor som den ursprungliga
modellen och väger endast 15 gram. Nya iPod shufﬂe har
aluminiumdesign med inbyggd klämma som gör den till den
mest bärbara iPod någonsin. Nya iPod shufﬂe innehåller en
gigabyte ﬂashminne med plats för upp till 240 låtar, och är mer
prisvänlig än någonsin tidigare.
iPod shufﬂe bygger på Apples funktion för musikblandning,
som gör att användarna kan lyssna på sina låtar i slumpmässig ordning. Eller så kan de trycka på en knapp och lyssna på
låtarna i rätt ordning. iPod shufﬂe har upp till 12 timmars
batteritid, och ansluts till datorn med hjälp av den medföljande
dockningsstationen. ■

Vi fortsätter växa...
och hälsar följande nya butiker
välkomna i familjen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio Video Färjestaden
Audio Video Grebbestad
Audio Video Hyllinge
Audio Video Karlskrona
Audio Video Kiruna
Audio Video Mellerud
Audio Video Trollhättan
Audio Video Vänersborg

Nu är vi på gång med ﬂer nya butiker och en helt ny proﬁl.
Audio Video - den personliga kedjan!
Hör av dig till Günther Kvist på telefon 042-10 88 80 så berättar vi gärna mer
om vårt nätverk och kedja.

www.audiovideo.se
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Färg från utmanare
Utmanaren Brother fortsätter att vinna marknadsandelar på skrivarmarknaden. Det är framförallt
satsningen på multifunktionslösningar som har
bidragit till Brothers framgångar. Nu lanseras
bläckstråleskrivare med fokus på fotokvalitet.

S

DCP-750CW.

DCP-540CN.

DCP-330C.

Thomas Björnfalk, Brother Sverige.

Mats Svensson, Brother Sverige.
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tatistik från första halvåret 2006 visar
att Brother fortsätter att vinna mark.
Idag är Brother ledande på laserbaserade multifunktionslösningar och tredje största
leverantören på den totala skrivarmarknaden.
För bara två år sedan låg Brother sexa i Sverige. Då ska man ta i betänkande att Brother
endast levererar laserskrivare och multifunktionsmaskiner och inte singelfunktions bläck
som är ett stort segment. Under första halvåret 2006 har Brother haft en tillväxt på 28,4
procent jämfört med samma tid förra året.
– Vi är glada över att vi har så starka marknadssiffror. Det visar att vår satsning på multifunktion och nätverksskrivare har varit helt
rätt. Vår ambition är att växa ytterligare med
nya produkter och fortsätta presentera smarta
lösningar med den senaste teknologin, säger
Mats Svensson, vice VD, Brother Sverige.
Brother lanserar i höst sju nya bläckstråleskrivare utrustade för färgutskrifter
av fotokvalitet. Med mindre droppstorlek,
separata färgpatroner och särskilt framtaget fotopapper ska Brother på allvar ta upp
kampen med konkurrenterna om att leverera
snabba skrivare med hög fotokvalitet. Alla
modeller är utrustade med funktioner för
direktutskrift från en digitalkamera, och från
minneskort för utskrift eller överföring till
eller från datorn.
– Den här gången har vi satsat på att
utveckla färgutskrifterna. Vi märker att det
blir allt viktigare för våra kunder att få en
bra färgutskrift med hög kvalitet, och att
man helst bara köper en maskin med många
funktioner, säger Thomas Björnfalk, försäljningschef, Brother Sverige.
Fem av de sju nya produkterna har LCDfärgskärm som underlättar inställning och
gör att man enkelt kan välja och förhandsgranska bilder innan utskrift. Dessa fem går
även att ladda med upp till 20 ark 10x15 cm
fotopapper och 100 ark vanligt bläckpapper.
Samtliga multiprodukter från Brother
med bläckstråleteknik levereras med separata färgpatroner som gör att man kan byta
ut enskilda färger. Maskinerna har stöd för
Windows, Mac och Linux.

Multifunktion fotokvalitet
* DCP-750CW – En allt-i-ett-lösning som
kombinerar inbyggd trådlös/kabelnätverksanslutning med hög utskriftshastighet. Modellen erbjuder färgutskrift, färgskanning och
färgkopiering och är utrustad med en 2,5 tum
stor LCD-färgskärm.
* DCP-540CN – Färgutskrifts- och skanningsfunktioner i nätverk i kombination med
en färgkopiator gör att denna modell passar
hemmakontoret eller att vara en del av en
liten nätverksansluten arbetsgrupp. Modellen
har inbyggd 2 tums LCD-färgskärm.
* DCP-330C – Med inbyggd 2 tums
LCD-färgskräm erbjuder denna kostnadseffektiva modell professionella fotoutskrifter,
färgskanning, färgkopiering och dokumentmatare i en och samma maskin lämpad för
hemmet eller kontoret.
De tre produkterna ovan ﬁnns nu, medan
följande fyra kommer under hösten:
* MFC-845CW – Trådlöst multifunktionscenter utrustad med 2,5 tum stor
LCD-färgskärm. Det generösa funktionsutbudet inkluderar dokumentmatare, färgfax,
färgkopiator, färgprinter, färgskanner och
fotoutskrift. Den här produkten har även en
trådlös DECT-telefon inbyggd.
* MFC-440CN – Nätverksansluten
enhet anpassad för hemmakontoret eller
den mindre arbetsplatsen. Med en 2 tums
LCD-färgskärm navigerar man enkelt mellan
funktionerna som inkluderar dokumentmatare, färgutskrift, färgkopiering, färgskanning,
färgfax eller fotoutskrift.
* DCP-130C – Färgutskrifter, färgskanning och färgkopiering i en och samma
enhet. En enklare modell i stilren design för
hemmet eller kontoret.
* MFC-240C – Färgskrivare, färgfax, färgskanner, färgkopiator och dokumentmatare
samsas i denna lättplacerade modell anpassad
för det lilla kontoret. ■
Om Brother
Brother International Sweden AB är ett försäljningsbolag (med 22 anställda) för Brothers produkter på den svenska marknaden.
Företaget är en av de ledande aktörerna på
skrivarmarknaden och har huvudkontoret för
Sverige i Göteborg. Genom ett väl utvecklat
nät av återförsäljare är både produkter och
service tillgängliga över hela Sverige.
Brother är en av världens ledande tillverkare
av skrivare, faxar, multifunktionsmaskiner,
märkmaskiner, skriv- och symaskiner. Deras
produktionsenheter är miljöcertiﬁerade
enligt ISO 14001. Mer information ﬁnns på:
www.brother.se och www.brother.com. ■

Megapixel: Mega Succé.
En ny generation av digitalkamera är
född: EXILIM EX- Z1000 – med 10,1 megapixel.
.

/ 10,1 Megapixel / Extremt stor och ljusstark 2,8 tums Wide
Screen TFT färg display med mängder av funktioner
/ 3X optisk zoom / Anti Shake DSP* / Super lång batteritid
/ 3 bilder i sek med blixt och mycket mycket mera…

En teknisk sensation som får kunderna att häpna: för första gången, Nya EXILIM EX-Z1000
Erbjuder 10,1 Megapixel i en kompakt digitalkamera.
Den nyutvecklade 2,8 tum stora extra klara Wide Screen TFT färg displayen, kan ställas in i tre ljusstarka nivåer som visar briljanta färgbilder av hög kvallite´ i starkt solljus med 230 000 pixel. Casio
bryter ny mark med lanseringen av EXILIM EX-Z1000 och erbjuder många nya innovationer. EX-Z1000
representerar fotografering i en ny och spännande form – som erbjuder dig enastående fördelar.
EXclusiva EXILIM.
* Electronisk bildstabilisator
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Tio frågor till
Åsa, Lotta
och Kjell Flodén
Med 46 års branscherfarenhet har
Kjell Flodén åtskilligt av den kompetens och kunskap som krävs för att
lyckas i en bransch med stenhård
konkurrens. Men när Rateko&Foto vill
ställa frågor om framtiden tycker han
det är bättre att ställa dem till döttrarna Åsa och Lotta. Det är nämligen
så det är tänkt, för Lottas del i Ådalens
TV-service med placering i Lunde, och
för Åsa med maken Mats Holmberg i
Sony Center i Sundsvall.

”Gillar centrumläge, men vill
inte ha för höga tittarsiffror”
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

M

över verksamheten. 1962 köpte jag verkstadsdelen och sedan
dess har jag varit egen företagare.
För döttrarna Åsa Holmberg och Lotta Sahlén har valet att
fortsätta den traditionen inte varit svårt. Åsa har visserligen
inte varit med i rörelsen förrän i våras efter att ha jobbat på
bank och inom telefoni. För Lotta blev det dock radiohandel
direkt efter gymnasiet efter en tripp till USA.
2. När startade du Sony Center i Sundsvall?
- Jag drev Bang&Olufsen i centrala Sundsvall, som vi 2001
kompletterade med landets första Sony Center på 50 kvadratmeter vägg-i-vägg. Då fanns inget koncept utan det ﬁck vil
uppﬁnna på egen hand och det var inte alldeles rätt. Alla detaljer, som utformning och graﬁsk design, skulle först godkännas
på högre ort, säger Kjell med ett leende.
3. Är det bra att ha centrumläge?
– Ja, absolut. Hit kan kunden ta bilen, vi ligger centralt men
ändå inte mitt på gågatan, säger Mats.
– Vi vill vi inte ha för höga ”tittarsiffror”, säger Lotta och
menar då kunder som bara tittar och inte köper.
– Det där var ett bra uttryck, ”tittarsiffror”, säger Kjell.
Konkurrensen är stenhård i Sundsvall som på de ﬂesta andra
platser i landet. Ett stort köpcentrum i utkanten av Sundsvall
lockar kunder, inte minst när Ikea byggt ut, men även cityhandeln satsar stort på att locka tillbaka kunderna till kvarteren vid
torget och esplanaden. Inom kort kommer en ny galleria att
öppnas längs Storgatan – ”Norrlands största galleria” – och till
centrum har också spanska Zara lockats att öppna en butik, den
första i landet utanför storstäderna.
Några planer att lämna Sundsvalls centrum har man inte.

åndagen den 9 oktober är en klar och vacker höstdag. Sundsvall ligger där Selångerån möter Bottenhavet, som staden gjort sedan 1640-talet då drottning Kristina ﬂyttade den i hopp om att förhindra ryskt anfall.
I Sundsvalls centrum, på östra delen där Storgatan övergår till
Döttrarna ska ta över
gågata, ligger Sony Center som 24 november ﬁrar ettårsjubiTanken är att döttrarna ska ta över rörelsen efter Kjell, men
leum sedan nystarten. Butiken drivs av svärsonen Mats med
det ﬁnns ingen utsatt plan för övertagande. Några större
Kjell som ägare. Kjell driver också Ådalens TV-service i Lunde
problem efter ändringarna av
– i en bygd som befolkningsarvskatt och gåvoskatt lär det
mässigt nästan halverats under
Jag hade från början inte tänkt
dock inte bli. Sedan hänger
senare år. Totalt är 14 personer
jobba längre än till 50 eller 55 år.
det också på det här med
anställda inom rörelsen.
Men när man väl är där så gällde
barnbarnen.
1. Hur började det för din del i
det ju att ha någonting att göra.
– Jag hade väl från början
branschen?
Och jag har sagt att så länge Åsa och Lotta
inte tänkt jobba längre än till
– Jag började inom radio och
levererar barnbarn så hänger jag kvar.
50 eller 55 år. Men när man
TV-handeln 1960. Teknikinväl var där så gällde det ju att
tresset började redan när jag
ha någonting att göra. Och
var en tvärhand hög, Pappa var
jag har sagt att så länge Åsa och Lotta levererar barnbarn så
snickare, men jag hade en farbror som sålde vitvaror och hade
hänger jag kvar, säger Kjell med glimten i ögat.
radiohandel i Ådalen.
Och hittills har det blivit tre, Åsa har en dotter på fem år och
Och det var där Kjell skulle komma att hamna efter uppväxLotta har två barn, fem och tre år gamla.
ten i Östersund.
– Jag tror att pappa ägnar mer tid åt sina barnbarn än han
– Då fanns det bara en TV-kanal och när för många började
ägnade oss, säger Åsa.
ringa på lördagkvällar och söndagar sa farbrodern åt mig att ta

”
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Åsa, Lotta och pappa Kjell Flodén
utanför Sony Center i K-märkta
fastigheten från 1890-talet på
Storgatan 16 i Sundsvall.

REPORTAGE

Kjell, Åsa och Lotta i den
avdelning i Sony Center
där man försöker skapa en
hemmiljö för att inspirera
kunderna. Tjejernas känsla
för färg och form blir extra
viktig eftersom alla satsar
på design i branschen.
Dessutom är det oftast kvinnan i familjen som har sista
ordet när det gäller att köpa
nya saker till hemmet.

– Men vi ska inte belasta hans dåliga samvete för det. Vi har
massa dumma frågor som man annars inte tordes ställa”. Och
ju klarat oss ganska bra ändå, säger Lotta.
för min del handlade det om att få ut varorna på plats, instalÅsa och Mats bor och arbetar i Sundsvall medan Lotta bor
lera dem och få dem att fungera. Och det lyckades – det var
och arbetar i Lunde. Kjell har nämligen förutom Sony Center
mitt slutprov!
i Sundsvall även under alla år haft Ådalens TV-service i Lunde
– För det tredje var det en gammal dam, som gått förbi buti– åtta mil från Sundsvall ”ute i skogen” som Kjell skämtsamt
ken ﬂera gånger, men när hon såg att det bara var jag som stod
kallar det.
här så vågade hon sig in för att ställa några frågor.
4. Hur går det att driva Sony Center och Euronics-butik?
Sedan kan det också komma helt andra reaktioner. Åsa har
– Rörelserna kompletterar varandra. Sony Center drar nytta
fått känna av kunder som enbart vill ha man,lig hjälp. Och
av den kompetens och kunskap
Lotta, som sköter skyltningen
som vi har i Ådalen, medan
av de stora fönstren på den KBara för att jag var tjej tyckte man
Ådalen drar nytta av att ha ett
märkta byggnaden från slutet
att de kunde vända sig till mig
”fönster” i en storstad som Sony
av 1800-talet, har stött på en
för att ställa en massa dumma
Center ger oss. Det är absolut
annan märklig reaktion.
frågor man annars inte tordes ställa.
fördelar för båda delarna.
– En gång skyltade jag med
5. Vad gör hemelektronikbland annat en vas, som jag
branschen så spännade?
sedan ﬁck sälja!
– Att det alltid händer något, alltid ﬁnns nya saker att sätta
– Och vad tror du var den första frågan vi ﬁck när vi hade
sig in i och sälja. Och kundkontakten, den saknade jag i mina
den här annonsen? säger Kjell och håller upp en halvsidesantidigare jobb, säger Åsa.
nons där platt-TV-apparaten placerats i en hemmiljö. Jo, första
– Jag kan inte tänka mig att någon annan bransch ständigt
frågan vi ﬁck var den om var man kunde hitta soffan någonutvecklas och förändras som den här gör. Och det är både
stans, den här bredvid TV-apparaten!
spännande och roligt att få vara med om, säger Lotta.
Känsla för färg och form
6. Hur har det varit att vara tjej i denna mansdominerade
7. Har ni dragit nytta av att ni har tjejer i butiken i er
bransch?
marknadsföring?
– Att kunderna uppfattar det som positivt har jag tre exempel
– Nej, men det borde vi naturligtvis göra, säger Kjell.
på, säger Åsa.
– Det är en otroligt mansdominerad bransch, men jag tycker
– För det första, en dag kommer det in två tjejer i butiken
inte alls att vi ska särbehandlas på något sätt. Däremot måste
som jag hjälpte. De tyckte att en stereo ”var snygg, den tar vi”
vi helst vara dubbelt så bra som killarna för att ”duga”, säger
utan att lyssna eller jämföra med andra produkter. Dessutom
Lotta ironiskt.
tyckte de att en av våra TV-apparater också var ”så snygg att vi
– Det händer att det kommer in kunder som hellre pratar
tar var sin”. Efter en timme var hela affären klar. De uppskattade att det var ”en tjej i affären som vi kunde känna förtroende med en manlig expedit än med mig, säger Åsa.
– Och givetvis tvärt om. Jag tror absolut att tjejer upplevs
för”.
mer positivt än män bland vissa kundkategorier, säger Mats.
– För det andra så var det ett gammalt par i 80-årsåldern i
– Jag tror vi tjejer har bättre känsla för färg, form och design.
grannskapet som ville ha min hjälp att hitta en bra TV, en bra
Det är också oftast kvinnan i familjen som har sista ordet när
ljudanläggning och en bra DVD. Och bara för att jag var tjej
det gäller att köpa nytt till hemmet, säger Lotta. Eftersom allt
tyckte man att man kunde vända sig till mig ”för att ställa en

”
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Mats Holmberg är svärson
till Kjell och gift med Åsa.
Han är den drivande kraften i Sony Center i Sundsvall och nästa storsäljare,
efter årets försäljningsframgångar med platt-TV,
tror han kommer att bli
mediaspelare. ”Location
Free” tror och hoppas han
mycket på framöver.

ﬂer leverantörer satsar stort på design fyller vår kunskap och
känsla en viktig funktion.
Lotta började för 16 år sedan i Lunde på Ådalens TV-service. Ibland, ”alldeles för sällan”, ﬁnns hon också på plats i
Sundsvall. Hon har aldrig haft några tvivel på vad hon ville
syssla med.
– Det här har känts rätt från början. Jag trivs jättebra och vill
stanna. Det händer ju så otroligt mycket hela tiden. Pappa har
alltid sagt att ”försover sig en morgon är man långt efter”.
– Nej, jag har sagt två mornar, skrattar Kjell.
8. Vad har sålt bäst under året?
– Naturligtvis platt-TV har sålt väldigt bra under året.
Därför tog vi nyligen beslutet att inte längre ta in rör-TV till
Ådalen, säger Kjell.
– Rör-TV är något vi sedan tidigare inte tagit in till Sundsvall, säger Mats.
Med platt-TV-försäljningen kommer även annan försäljning,
som exempelvis ljudanläggningar.
– Det där går ju hand i hand – köper man en ny ﬁn platt-TV
och får perfekt bild vill man ju ha ett bra ljud.
9. Vad tror ni blir nästa försäljningsframgång?
– Nästa steg tror jag blir att koppla samman alla apparater
i hemmet i mediaspelare. Sony har tagit fram en förnämlig
sådan i ”Location Free” som gör att du kan vara uppkopplad
till din hemdator och TV-programmen oavsett var i världen du
beﬁnner dig, bara du har tillgång till bredband. Det här har vi
just fått in, men jag tror mycket på detta, säger Mats.

Bra på avancerade bildlösningar
Bild är annars någonting som familjen Flodén gjort sig kända
för. Kjell nämner ﬂera installationer, framför allt till företag,
som varit komplexa historier och någonting som radiohandlare
normalt inte befattar sig med.
– Vi har alltid varit bra på bild, oavsett om det varit satellit, digitalt marksänd eller full HD. Vi har jobbat mycket med
komplexa lösningar för företag och lyckats mycket bra.
10. Vad ska bli ert framgångsrecept?
– Service och kundbemötandet. Vi tillhör inte lågprisut-

budet, men är inte heller dyrast. Hos oss ska kunden få hjälp
att hitta vad just han eller hon söker och få produkterna att
fungera i hemmet. Därför satsar vi ständigt stort på utbildning,
säger Mats.
– I stort sett varje vecka har vi någon på kurs, säger Kjell.
På kvällen efter det att Rateko&Foto varit på besök så ska
Sony visa nya produkter efter klockan 18.00 för personalen.
De följande två dagarna ska Lotta åka och titta på vad Euronics
har att erbjuda. Ådalens TV-service tillhör nämligen Euronicskedjan.
Visserligen är svenskarna ett prisﬁxerat folk, men Kjell är
övertygad om att om man som handlar plockar hem rätt varor
och sedan kan smitta av sig sitt engagemang till kunden, så kan
man få andra argument att bita än just priset.
– Plus att vi även klarar avancerade installationer. Vi är bra
på att ordna slutgiltiga lösningar både för kunder och för företag, säger Kjell. Och vi kör med blåljuset på när kunden ringer
och behöver hjälp.
– Jag tror att merparten av våra kunder är ”återfallskunder”.
Vi försöker att bygga upp en varaktig relationer med våra
kunder, säger Mats.
Oavsett vad andra säger så var det alltså i Sundsvall som det
första Sony Center slog upp dörrarna i Sverige. Efterföljarna
ﬁnns nu i Stockholm och Uppsala och i november utökas familjen med ytterligare en butik, nu i Malmö. Familjen lär dock
utökas ytterligare framöver.
Hur det blir med den saken i familjen Flodén får framtiden
utvisa. Kjell hotar med att trappa ned, hans bror Rolf sköter numera teknikdelen, hustrun Birgitta och döttrarna Åsa
och Lotta ﬁnns med, liksom svärsonen Mats och brorsonen
Fredrik. Plus tre barnbarn och kanske någon av dem kommer
att tycka hemelektronik är toppenroligt att arbeta med. En
generation som redan nu kan lägga in sitt veto mot försäljning
av Sony Center-butikens robothund Aibo. ■
Tidigare artiklar i serien: Christina Jutterström SvT 3/06, Karin
Nyrén Konstfack 4/06, Janne Klingestedt/Dan Fahlström Expert
5/06, Marie Nilsson Audio Video 6-7/06, Michael Juniwik Gotlandsﬂyg 8-9/06, Kjell Malmelind Euronics Haparanda 10/06.
RATEKO&FOTO 11/2006 49

OM DINA KUNDER VILL
HA VALFRIHET, VISA
DEM VÅRA TRE NYA
KANALPAKET:

NYHET! SPORT, FILM
ELLER BÅDE OCH.
På CANAL+ har vi alltid visat de hetaste matcherna och de senaste filmerna och serierna. Det
tänker vi självklart fortsätta med. Men från och
med nu delas kanalerna in i ett Sportpaket, ett
Filmpaket samt ett prisvärt Totalpaket med
alla kanaler vi har.
CANAL+ TOTAL kostar 239:-/månad, och här får du
mest för pengarna. I Totalpaketet du får de största filmerna, de
senaste serierna och den hetaste sporten i tre filmkanaler och två
sportkanaler. Dessutom får du Nordens första high definitionkanal, CANAL+ HD.

CANAL+ SPORT kostar 199:-/månad. Här sänder vi alla
matcher som betyder något från världens största ligor. I november
startar också CANAL+ en helt ny sportkanal, CANAL+ Sport 2.
På CANAL+ Sport hittar du de främsta kommentatorerna, bisittarna och experterna med Arne Hegerfors, Anders “Ankan”
Parmström och Jens Fjellström i spetsen.

CANAL+ FILM kostar 169:-/månad och bjuder på de
största Hollywood-succéerna varvat med kvalitetsfilmer från
jordens alla hörn – självklart utan reklamavbrott. Du kan se fram
emot massvis av premiärer varje månad på tre kanaler och alla
populära serier varje vardagkväll.

canalplus.se

KEDJORNA

Ulf Roghult från JVC skötte presentationen inför Euronicsdeltagarna.

Kenneth Lager från Grundig informerade om företagets produkter.

Euronics vågade sig österut
För femte året i rad åkte Euronics iväg med Silja
Line till Helsingfors. Euronics ﬁnns ju sedan en
tid också i Finland.

D

eltagarantalet på båtfärden hade
växt ytterligare. Det verkar som allt
ﬂer ser detta som ett viktigt tillfälle
för produktutbildning för så stor del av
personalen som möjligt. Detta kan nog hänga

ihop med att leverantörerna inte har möjlighet att göra lika frekventa besök som tidigare.
Det är en imponerande effektivitet under
båtfärden. På inte mindre än 18 stationer
gick lika många grupper runt för att få en
genomgång på fyrtio minuter och sedan
förﬂytta sig till nästa station på fem minuter.
En stor eloge till alla duktiga presentatörer
och till alla medlemmar som troget vandrade
runt.

Genomslag för HD-ready
I presentationerna märktes ett nära nog
totalt genomslag för HD-ready-paneler,
som därmed har gått från nära nog ingen
marknadsandel alls till i stort sett 100 procent på ett år. Det visades också upp ännu
bättre produkter med Full HD och med
100 Hz. Men det fanns en hel del andra
intressanta nyheter som digitala systemkameror, DVD-inspelare med starkare
hårddiskar och inbyggd digital TV (till
och med med MPEG 4) och marknadens
första Blu-Ray-spelare.
Innan presentationerna kommit igång
och avfärden blivit ett faktum var det ett
konferenspass ombord där medlemmarna
ﬁck information om försäkringar och
aktuella frågor inom ElektronikBranschen.

Succé i jul?

Håkan Andrén och Claes Lindgren från Sony informerade om nya produkter. Foto: Mats Svensson.
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Konsumenterna är fortsatt optimistiska.
En ny regering vill stimulera småföretagande och vill få ﬂer i arbete. Räntorna är
fortsatt låga. Och hemelektronikprodukter
är ännu bättre och billigare. Kan det bli
annat än succé med ulhandeln? ■

• SXRD hemmabioprojektor
• Full HD 1920 x 1080
• 900 ANSI Lumen
• Kontrastförhållande 15.000:1
•Cinema Black Pro
• Advanced Iris Control
• Lens Shift hor. och vert.
• 12 bits digital signalbehandling
• 2 x HDMI
• 22 dB fläktljud

• Kontrast 10.000:1
• Ljusflöde 1.100 ANSI
• Upplösning 1280x720 (HDTV)
• Lågt fläktljud 22dB (Theater mode)
• 12-bits färgprocessor
• Dubbla HDMI
• Motorstyrt linsskydd
• Vertikal och horisontell lensshift

• Kontrast 7.000:1
• Ljusflöde 1.000 ANSI
• Upplösning 1280x720 (HDTV)
• Lågt fläktljud 22dB (Theater mode)
• 12-bits färgprocessor
• HDMI + dubbla komponentingångar
• Motorstyrt linsskydd
• Vertikal och horisontell lensshift

• Kontrast 10.000:1
• Ljusflöde 1.200 ANSI
• Upplösning 1280x720 (HDTV)
• Lågt fläktljud 23dB
• 12-bitars skärmdrivrutin
• HDMI™ Digital ingång
• 3D-gammakorrigering
• Äkta lensshift

CAVENA MULTIMEDIA AB
Nytorpsvägen 26 - Box 599 - 183 25 Täby -Tel: 08-792 10 40 - Fax 08-792 10 55
E-post info@cavena-multimedia.se - web: www.cavena-multimedia.se

H DTV

Nya HDTV-kanaler från CD
LÄTT ATT HITTA PÅ NYA
CANAL+
Från och med 1 november blir
det enklare att hitta på CANAL+. Nytt är att den som vill
kan välja mellan ett sport- och
ett ﬁlmpaket.
Canal+ Film 1
Kanalen med de stora Hollywood-premiärerna och de
svenska biosuccéerna. Detta
är också seriekanalen, som
varje vardagkväll visar nya
avsnitt av TV-serier som The
Shield, Big Love, Entourage
och Rome. Canal+ Film 2
Kanalen visar succéer blandat
med ﬁlmpärlor från hela världen, utvalda favoriter och de
senaste independentﬁlmerna.
Canal+ Film 3
Den tredje ﬁlmkanal visar ﬁlmer och serier på andra tider.
Canal+ Sport 1
Veckans match från Allsvenskan, Hockeytorsdag, Hegerfors lördag och Supersöndag.
Direktsända matcher från
Premier League, Serie A, Allsvenskan och Elitserien.
Canal + Sport 2
Direktsända matcher från
Premier League och Serie A.
Dessutom golf, kampsport
och exklusiva amerikanska
sportsändningar.
Canal+ Mix
På CANAL+ MIX får man ﬁlm
varje kväll, ytterligare livematcher från Premier League på
helgerna och ett urval serier.
CANAL+ MIX är en bonuskanal
speciellt för dem som abonnerar på Total-paketet.
Canal+ HD
CANAL+ HD är Nordens första
High Deﬁnition-kanal. CANAL+ HD får man endast som
abonnent på Total-paketet.
Canal+ Total
Abonnenter på Canal+ Total
missar aldrig något ur utbudet. All underhållning i sju
kanaler!
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Nu lanserar Canal Digital
nya HDTV-kanaler. Först
ut är Discovery HD och en
internationell underhållningskanal som börjar sändas 1 november. Dessutom
visas upp till 20- matcher
från Elitserien i HD-format
under 2007 på CANAL+ HDkanal.
TEXT: JAN LJUHS

N

ästa år, 2007, ﬁrar Canal Digital
10-års jubileum och för att ﬁra
detta erbjuds kunderna redan nu
en kampanj innehållande ett gratis HDTVpaket samt en HDTV-box för 10 kronor när
de tecknar ett parabolabonnemang. Normalt
är priset 99 kronor för HDTV-paketet och
boxpriset 3 595 kronor. I paketet ingår även
SVT:s nya HDTV-kanal, SVT HD som
kommer att börja sända HD-sändningar från
och med den 20 oktober då även SVT ﬁrar
50-års jubileum med en stor jubileumsfest
den 21 oktober, som givetvis sänds i HD.
Canal Digital lanserade sin MPEG4
HDTV-box i samband med fotbolls-VM i
juni. Det var det första stora evenemanget
som sändes i HDTV-format i Europa.
– Inom ett par år kommer väldigt mycket

att sändas i HD och för oss är det självklart
att fortsätta vår storsatsning på detta. Jag
uppskattar att vi kommer ha upp emot tio
HDTV-kanaler igång redan före nästa sommar, säger Patrik Hofbauer, VD på Canal
Digital.
Discovery HD kommer att sända dygnet
runt med det bästa kanalen har att erbjuda i
dag, fast med överlägset bättre bild. Förutom
Discovery HD lanseras också en underhållningskanal med inriktning på natur, resor,
extreme sport, mode, nöje och musik. Bakom
kanalen står NONSTOP Television som
driver och distribuerar kanaler på den nordiska och europeiska marknaden.

Hockey i HD
– I samarbete med CANAL+ kommer vi
också att visa cirka 20 matcher från Elitserien i ishockey i HD-format med början på
nyåret. Det är extra roligt eftersom många av
våra tittare är intresserade av sport. Nu kommer de att kunna följa hela vårsäsongen med
en knivskarp bild som visar varje skär på isen,
säger Patrik Hofbauer.
Förutom de nämnda HDTV-kanalerna
sänder Canal Digital sedan ett år tillbaka
HDTV-kanalen CMORE HD.
I Sverige är 80 procent av alla platta TVskärmar som säljs HD-färdiga. För två år
sedan var bara fyra procent HD-färdiga. Den
totala försäljningen av platt TV i Sverige
under 2006 beräknas uppgå till cirka 450 000
apparater. ■

Patrik Hofbauer, VD på Canal Digital, tror mycket på HDTV oc h han är stolt över att nu kunna presentera en riktig HDTV-satsning med ett paket där boxen bara kostar 10 kronor.

FOTO

Digital Ixus 850 IS är den första Digital Ixus som utrustats med ett vidvinkelobjektiv – och det startar på motsvarande 28 mm.

Ixus tio år
I mitten av september ﬁrades tioårsjubileet av Canons Ixus med en stjärnspäckad fest på Atlantis Gallery, Brick
Lane i London. En diamantbelagd Ixus
värd över 40 000 euro avtäcktes, liksom tre nya tillskott till världens mest
framgångsrika kameraserie...
e två nyckelﬁgurerna bakom Ixus framgångssaga
- kameradesignerna Yasushi Shiotani och Seiichi
Omino - minglade med internationella modeikoner,
kändisar och drygt 600 medierepresentanter, för att ﬁra tioårsjubileet av den första Ixus-kameran.
Shiotanis designkoncept ”låda och cirkel”, som användes till
den första Ixus APS 1996, är fortfarande en signatur för Ixus,
och Omino omformade konceptet för digitalåldern i och med
sin design av Digital Ixus 2000.

Under kvällen lät Canon sina tre senaste tillskott till Ixus-serien beträda catwalken: Digital Ixus 900 Ti, Digital Ixus 850
IS och Digital Ixus i7 zoom. De tre nya Ixus är försedda med
Canons nya bildprocessor Digic III samt den tekniska milstolpen Face Detection. Och de kan använda ISO 1600.
Canons bildprocessor Digic III (DIGital Imaging Core)
hanterar alla primära kamerafunktioner, och avancerade
bildbearbetningsalgoritmer skall ge en överlägsen detaljskärpa
och färgåtergivning med exakt vitbalansering. De viktigaste
förbättringarna jämfört med Digic II är bland annat en snabbare respons, avancerad brusreducering och stöd för Canons
Face Detection AF/AE-teknik.
Canons Face Detection AF/AE identiﬁerar automatiskt upp
till nio ansikten i en bildruta och justerar därefter fokus och
exponering, för att skapa ett optimalt bildresultat. Funktionen
avgör vilka ansikten som ska vara i fokus, alternativt återgår till
9-punkters AiAF om bilden inte innehåller några ansikten.
* Digital Ixus 900 Ti är det nya ﬂaggskeppet i Ixusserien och
bakom namnet ﬁnns en 10 megapixelkamera med kamerahus i
titan och 3x zoom (motsvarande 37-111 mm).
* Digital Ixus 850 IS är en 7 megapixelkamera med vidvinkelobjektiv (3,8x zoom, motsvarande 28-105 mm) och optisk

Precis innan tioårsjubileet av Ixus startade passade Gunnar Wahlbeck - på plats i
London - på att visa upp Canons hittills mest avancerade, kompakta digitalkamera
– PowerShot G7. Det rör sig om en 10 megapixelkamera med 6x zoom (motsvarande 35-210 mm) och optisk bildstabilisering, som bland annat är försedd med
Digic III och Face Detection – samt många manuella möjligheter...

Digital Ixus i7 zoom är 96x45x24 mm stor och väger 105g. Kameran har ett kamerahus helt i metall och kommer i fyra olika färger: blått, grått, sepia och rosa. Digital IXUS i7 zoom levereras med en dockningsenhet som gör det enkelt att skriva ut,
överföra till dator och ladda batterier. Med dockningsenhetens fjärrkontroll kan
man kontrollera bildspel och videouppspelning på TV:n.

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON
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Digital Ixus 900 Ti är den första Digital Ixus som kan spela in video med ljud i XGA
(1024x768 pixlar, 15 bps) – det går även att ﬁlma i VGA (640x480 pixlar, 30 bps).

bildstabilisering.
* Digital Ixus i7 zoom ﬁnns i fyra olika färger och är en 7
megapixelkamera med 2,4x zoom (motsvarande 38-90 mm).
– Det svåraste för ett varumärke med ikonstämpel är att
stå fast vid sina ursprungliga värderingar och samtidigt förbli
fräscht och innovativt. Att Ixus har behållit sin förstaplats
under de senaste 10 åren vittnar om både originalkonceptets styrka och Canons känsla för nyskapande, säger Gunnar
Wahlbeck, produktchef för foto och video Canon Svenska AB.

Ixus genom åren

År 2000 tog Canon in Ixus designkoncept i den digitala
världen. Designteamet som skapade Digital Ixus gjorde hela
objektivet och dess teknik hela 50 procent mindre, för att
matcha storleken på kamerahuset hos den APS-baserade Ixus.
Digital Ixus var vid lanseringen världens minsta och lättaste
digitalkamera. Den såldes i över 800 000 exemplar världen över
och befäste Canons position som marknadsledare. Sedan dess
har över 22 miljoner konsumenter köpt en Digital Ixus, och
den hittills mest populära modellen är Digital Ixus 50, som
har sålt i två miljoner exemplar.
Även om det i slutänden är kunderna som bestämmer,
framstår de senaste modellerna som värdiga arvtagare till den
långa raden av Ixus-kameror. Men med tanke på marknadens
fortsatta tillväxt och de nya, spännande tekniker som dyker upp
varje månad, är sagan långt ifrån slut.

Tio års designmässiga innovationer har gjort Ixus (som kallas
Ixy i Asien och Elph i Nord- och Sydamerika) till en av de
stora framgångssagorna inom modern hemelektronik, med en
global försäljning på idag över 33 miljoner exemplar.
Originalet, Ixus APS, lanserades 1996 och blev en omedelbar
klassiker. Med ett kamerahus i rostfritt stål och Yasushi Shiotanis design ”låda och cirkel” innebar Ixus ett radikalt fokusskifte, från funktion till form. Endast ett par månader efter
lanseringen hade kameran erövrat 30 procent av marknaden
och blev en av APS-erans bästsäljare. Totalt såldes över 10,5
miljoner Ixus APS-kameror världen över.

The Other Side of Fashion är nästa kapitel i Canons projekt
The Other Side of... den här gången för att samla in pengar
till Röda Korsets verksamhet i Europa. De tidigare projekten
fokuserade på fotbollshjältar (The Other Side of Football, år
2005) och kulturikoner (On The Other Side of the Lens, år
2003). Canon stöder ofﬁciellt Röda Korset i Europa och därför
går alla intäkter från utställningar, auktioner och tidskriftsförsäljning till deras ungdomsprojekt i Europa. ■

Totalt tio stycken diamantbelagda Ixus-kameror - en för varje år - auktioneras nu
ut via eBay och behållningen går till Röda Korset. Super Diamond Ixus är värd
40 000 euro och täckt med 380 diamanter från Eddie Elza, Antwerpen, som äger en
av världens största samlingar av färgade diamanter. Man har också tagit fram nio
”hans och hennes” diamant-Ixus, med ett beräknat värde på 3 500 euro vardera.

För att ﬁra Ixus tioårsjubileum och sponsringen av modeveckorna i London, Paris
och Milano tillkännagav Canon i London lanseringen av ”The Other Side of Fashion” – en bildkollektion där 100 stilikoner, bland andra Donatella Versace, Paul
Smith och Efva Attling, tar oss med bakom modevärldens kulisser. Behållningen
från försäljningen av bildmagasinet från projektet går till Röda Korset.

På andra sidan...
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D I G I TA L-TV
exempel på sportsatsningar nämner Christian
Anting att Canal+ köpt in den Europeiska
golftouren (800 timmar golf per år), NHL
samt en hel del annan amerikansk sport
(förutom minst tre direktsända hockeymatcher i veckan kommer det även visas baseball,
MLB, och collegeidrott, NCAA), Premier
League, Serie A, Allsvenskan och Elitserien.

HDTV

Christian Anting, Managing Director Canal+, vid ett butiksställ med företagets nya tagline ”Vad tittar du
på?” – där det tydligt framgår att Canal+ kunder nu kan välja mellan bara sport, bara ﬁlm eller både och.

Ny paketering av Canal+:

Större valfrihet
Canal+ har paketerat om sina kanaler, och det
innebär att från och med 1 november kan Canal+
kunder välja om de bara vill se på sport, bara
på ﬁlm eller både och. Och snart kommer sportsändningar i HD...
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

C

Canal+ kunder kan nu välja mellan tre
olika kanalpaket: Canal+ Film (med tre
ﬁlmkanaler), Canal+ Sport (med två
sportkanaler) eller Canal+ Total (med tre
ﬁlmkanaler, två sportkanaler, en kanal
kallad Mix som innehåller såväl ﬁlm som
sport, samt Canal+ HD).
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hristian Anting kommer ursprungligen från Kanarieöarna, Spanien,
och är Managing Director på
Canal+ sedan december 2005. Han arbetade
tidigare på SBS Broadcasting (Canal+ och
Kanal5:s moderbolag) i fem år, och innan
dess var han på Premiere i Tyskland.
I slutet av 2005 hade Canal+ 820 000
abonnenter i Sverige, Norge, Danmark och
Finland – och denna siffra förväntas i slutet
av detta år överstiga 900 000.
– Vi har alltså ökat med tio procent, vilket
är starkt på en mogen marknad, säger Christian Anting.
Förklaringen till framgången kan vara
det faktum att Canal+ har avtal med - och
rättigheter till ﬁlmer från - sex av de åtta
stora ﬁlmbolagen i Hollywood, samt att man
satsar stort och målmedvetet på sport. Som

Den 1 september 2005 startade Canal+
kanalen C More HD, som sänder minst
tre ﬁlmer i HD dagligen. Nu byter kanalen
namn till Canal+ HD, och Christian Anting
berättar att förhandlingar för närvarande pågår för att sända sport från Premier League
och NHL i HD – vilket med stor sannolikhet
kommer att ske innan jul.
I januari kommer dessutom Canal+ att
starta egna produktioner i HD, till en början
från Elitserien och sedan också från Allsvenskan. Och när dessa fyra sänds i HD kommer det troligen bli så att Canal+ HD får en
systerkanal, gissningsvis kallad Canal+ HD
Sport...

Ny paketering
Från och med 1 november erbjuder Canal+
tre olika kanalpaket: Canal+ Film (med tre
ﬁlmkanaler), Canal+ Sport (med två sportkanaler) eller Canal+ Total (med tre ﬁlmkanaler, två sportkanaler, en kanal kallad Mix som
innehåller såväl ﬁlm som sport, samt Canal+
HD).
Konsumenterna får alltså från och med
nu en större valfrihet, och Canal+ ämnar
förse hårdvaran i de nordiska hemmen med
mjukvara.
– Vår ambition är att varje såld HD ready
TV skall ha content från Canal+, avslutar
Christian Anting. ■

Tommy Kardman, Operation Manager Broadcast Services
Canal+, i det rum där alla inköpta HD-ﬁlmer bearbetas på
ett speciellt sätt innan sändning – det är nämligen så att
alla HD-ﬁlmer köps in med stereoljud och så köps 5.1ljudet in separat, för att sedan läggas samman med ﬁlmen
i realtid. Anledningen till detta är att bolagen tar betydligt
mer betalt för HD-ﬁlmer med 5.1-ljud...

IFA

Ovan syns toppmodellen i nya Sophistiserien, DD-8, som via nätverksuttaget och en router kommunicerar trådlöst med en dator, där ﬁlmer, musik och bilder lagras.

JVC till dator, iPod & gitarr
En av de innovativa nyheter som JVC
presenterade på IFA är hemmabioanläggningar med nätverksmöjligheter
– vilket innebär att de kan komma åt
ﬁlm, musik och bilder från datorn.
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

N

u introducerar JVC Sophisti – tre nya hemmabioanläggningar, som kallas Media Systems, med en
del speciella egenskaper. DD-8, DD-3 och DD-1
är anläggningar bestående av DVD-receiver, subwoofer samt
front- och centerhögtalare – och centerhögtalaren genererar
även det ljud som upplevs komma bakifrån (ett system JVC
kallar Front Surround, och som ger känslan från ett 5.1-system utan att man har några bakhögtalare).
Toppmodellen DD-8 och lillebror DD-3 är utrustade med
nätverkskort vilket innebär att de kan kommunicera med en
dator, och användaren kan då - via det lättöverskådliga gränssnittet på tillkopplad TV - se på bilder, lyssna på musik samt
titta på ﬁlmer som ﬁnns på datorns hårddisk.
Sophisti vänder sig även till de kunder som ämnar använda
anläggningen till att lyssna på musik, och fronthögtalarna är
relativt påkostade – speciellt på toppmodellen. Alla tre modellerna är försedda med USB-host, vilket innebär att man
kan koppla en digitalkamera, hårddisk eller MP3-spelare (via
USB) till anläggningen för att direkt ta del av bilder, ﬁlmer och
musik.

iPod-tillbehör

Ulf Roghult, Marknadschef JVC, med ﬂaggskeppet bland företagets videokameror
med hårddisk, Everio GZ-MG505.
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JVC har ett antal bilstereoapparater, mikrostereoanläggningar
samt en ny BoomBlaster som är anpassade att kopplas samman med iPod.
En intressant nykomling i denna kategori är det mycket
kompakta systemet NX-PS1, som består av en huvudenhet och
två högtalare i kubformad design (de tre delarna är knappa 10
cm på alla ledder - alltså knappt en liter stora) samt en subwoo-

IFA

Jens Bergman, Key Account Manager JVC, bredvid några av företagets ljudanläggningar. Nere till vänster syns nya NX-PS1 och ovanför den syns den nya BoomBlastern.

fer (i form av en kub med sidan 22 cm - vilket ger en volym
på nära tio liter). Det ﬁnns plug’n’play möjlighet för iPod,
och man kan styra ett antal av iPods funktioner via systemets
fjärrkontroll. Och det ﬁnns också USB-host, vilket innebär att
det går att koppla in en extern hårddisk eller en MP3-spelare
(som fungerar som en extern lagringsenhet) för att lyssna på
musik därifrån.
Den nya BoomBlastern RV-NB20 saknar bandspelare men
är försedd med radio samt CD-spelare (som kan spela MP3musik från CD-R och CD-RW) och har ett dedikerat uttag för
iPod samt Line-in på fronten. Dessutom ﬁnns en ingång där
man kan koppla in en gitarr, samt en mikrofoningång. RVNB20 är utrustad med fyra separata förstärkare (max uteffekt
2x10 W plus 2x20 W), som driver två 8 cm fullregisterelement
plus två 16 cm subwoofers. BoomBlastern väger 9,2 kg.

upp till 46 tum, och i sortimentet ﬁnns TV med Full-HD
(1920x1080 pixlar), Clear Motion Drive (JVC:s benämning
på 100 Hz teknik som används för att eliminera eftersläpningar
på LCD-TV – som de faktiskt lanserade redan för ett år sedan)
och LED (LCD-TV med bakgrundsbelysning från dioder
istället för lysrör). Men än så länge ﬁnns ingen LCD-TV som
kombinerar alla de tre nämnda teknologierna...
JVC har i sitt sortiment i Sverige bakprojektions-TV (HDILA med upplösningen 1280x720 pixlar) i storlekarna 56 och
70 tum, och på IFA visade de upp en TV i samma serie med
1920x1080 pixlar och storleken 110 tum – och därmed hade
JVC den största TV-apparaten på mässan... ■

Stora bilder
JVC var först på marknaden med videokameror som nyttjar
hårddiskar för att lagra det inspelade materialet och nu har de
lanserat de ett nytt ﬂaggskepp inom denna produktkategori,
Everio GZ-MG505.
Den nya videokameran är försedd med tre CCD-sensorer i
16:9-format och en upplösning på 1,33 megapixel för vardera
färg (RGB) som förutom högkvalitativ videoﬁlmning även skall
kunna fånga stillbilder med en upplösning på upp till 5 megapixel med hjälp av företagets pixel shift teknik. Den inbyggda
hårddisken på 30 GB möjliggör lagring av sju timmar i högsta
kvalitet (med en variabel bitrate på i snitt 9 mbps) eller dubbelt
så lång tid i normalläge (4,5 mbps). Everio GZ-MG505 har
10x optisk zoom (motsvarande 41-410 mm i 16:9-läge) och
väger 510g inklusive batteri.
JVC visade på IFA upp en hel rad LCD-TV, i storlekar

Jens Bergman och Ulf Roghult framför en 110 tum stor bakprojektions-TV - den
största TV som visades upp på IFA...
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Lite nostalgikänsla blir det emellanåt med Harman Internationals olika produkter, samtidigt som nostalgin blandas upp med både futurism och rymdäventyr. Här är LarsOlov Wehlin vid den speciellt framtagna ”Everest-högtalaren”, ljudtillverkarens Formel 1 så att säga.

Futurism, rymdäventyr
– och en smula nostalgi
Amerikanska A Harman International
Company startade Hiﬁ-eran en gång i
tiden och det är fortfarande ljudet som
står i centrum.

– Vi leverar koncept mer än produkter. Det ﬁnns en helhet i
tanken bakom produkterna.
Omsättningen ökar för varje år och är nu uppe i cirka 60
miljoner på svenska marknaden. Harman International har en
hög proﬁl i norden, produkterna är i prislägena ”mellanklass
och uppåt”.

– Jag

Rör sig i ”lugnare vatten”

brukar säga att man kan höra
skillnaden, säger svenske representanten Lars-Olov Wehlin.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ

H

arman står för speciella produkter som i Sverige säljs
av en rad hiﬁ-butiker, som byggts upp under tiotalet
år.
– Våra produkter är lite speciella och passar inte alla återförsäljare. Harman har många år i branschen och står för tradition när det gäller kreativ teknik och design, säger Lars-Olov
Wehlin.
Och nog var det speciella produkter som Harman visade upp
på IFA, produkter som för tankarna till futurism och ibland ett
”Star-wars-liknande rymdäventyr”, samtidigt som andra delar
av utbudet när de nostalgiska tankarna bakåt i tiden, till 1950upp till 1970-talet.
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– Vi är inget breddföretag och går aldrig in i lågprishetsen. Vi
rör oss i ”lugnare vatten” och någon har sagt att vi börjar där
lågprisutbudet slutar – och det är väl en ganska bra beteckning.
Nyckelorden för Harmans framgång menar Lars-Olov är
enkelheten och användarvänligheten, det speciella designen
och den höga kvaliteten, något som går hem på den svenska
marknaden.
– Svenska konsumenter är för det mesta pålästa och kvalitetsmedvetna, vilket gynnar oss. Men vi är också beroende av att
våra varor ﬁnns hos återförsäljare som verkligen kan lyfta fram
det som skiljer oss från andra leverantörer.
Även om Harman är ett amerikanskt företag ﬁnns det ingenting som hindrar Europa från att hitta sina egna lösningar,
sina egna nischer och vägar – även om de i de ﬂesta fallen är
desamma som den amerikanska marknaden. Lars-Olov suportar dessutom hi-end delen av sortimentet i mellanöstern, något
som faktiskt går ganska bra även i dessa oroliga tider.

Digital Renässans
Den ligger rätt i handen, precis som en riktig kamera ska göra. En digital spegelreÁexkamera
som svarar på samma intuitiva sätt som en precisionstillverkad analog kamera. Den utbytbara
optiken bär Leicas* välkända namn och är speciellt designad för digital fotografering.
Kamerahuset är utrustat med mängder av innovativ teknik, som till exempel ett vibrationssystem som effektivt avlägsnar dammpartiklar från sensorn. LUMIX DMC-L1 introducerar en
helt ny kategori systemkameror som kan förändra din syn på digital fotografering.

LUMIX L1 är här.

Med L1 introducerar Leica sitt första objektiv speciellt framtaget för digital fotografering

LEICA D VARIO-ELMARIT 14 – 50 mm/F2,8 – 3,5 ASPH. optik

4GB SD-minneskort ﬁnns som tillbehör. *Leica är ett registrerat varumärke hos Leica Microsystems IR GmbH. Leica D objektiven tillverkas med hjälp av mätinstrument och kvalitetssäkringssystem som certiﬁerats av Leica Camera AG och uppfyller företagets kvalitetskrav.

Mer information ﬁnns på h t t p : / / p a n s o n i c . c o . j p / p a v c / g l o b a l / l u m i x /
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JBL Radial white för iPod-spelaren

JBL Creature II
Den legendariske Sidney Harman svarade för en bejublad föreläsning om tiden som varit och den som kommer.

Harman Kardon Go+Play

JBL Spot White med fjärilshögtalare

– Jag har inte känt av något problem för att jag arbetar för
ett amerikanskt företag. Min argumentering och kontakter
i mellanöstern är ungefär desamma som här. I länderna där
ﬁnns en stor mellanklass som kanske inte är lika pålästa som
europeerna, men deﬁnitivt har samma eller starkare ekonomisk
situation.

Första LCD-TV:n
Harman Kardon har sedan många år tillbaka försett biltillverkarna med ljudsystem och på IFA visade man upp Logic 7
sorroundsystem, som sitter i nya Mercedes-Benz S-Class. Företaget visade också upp ﬂaggskeppet AVR 745 Audio/Videoreceiver för hemmabioälskaren. Nya AVR 745, AVR 645 och
AVR 445 inkluderar en iPod-interface. Vidare introducerades
Digital Lounge, ett system som kombinerar DVD-Audio
player/receiver, en platt-TV-skärm och högtalare. Det är första
gången som företaget lanserar en LCD-TV med HD-standarden 1080i och med ett djup på fem centimeter.
Inﬁnity Cascades högtalare ﬁck i år design- och ingenjörspriset vid Consumer Electronics Show Innovations 2006
och är onekligen med sin design produkter som sticker ut från
mängden. Produktutbudet inom Inﬁnity Cascade innehåller ﬂera olika lösningar för den som vill hög standard på sin
ljudbild i hemmet. Inﬁnity visade också på IFA upp sin Total
Solutions TSS-1200, en hemmabioanläggning som kompletterar produktlinjen med TSS-800 och TSS-500.

Legendarisk ledare
Den legendariske företagsledaren Sidney Harman som ännu
vid 90 års ålder är vid full vigör stod för ett bejublat anförande
vid IFA. Inför fullsatta åhörarläktare delade han med sig av sina
erfarenheter och tankar angående sitt livsverk såväl som idéer
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Inﬁnity Cascade

inför de nya tiderna som stundar bakom knuten.
– Vi måste sträva för enkelhet gentemot konsumenterna. Det
ska egentligen inte behövas bruksanvisningar på våra produkter, det ska framstå som självklart för folk hur de ska användas.
Framgångsrika företag är de som stimulerar kreativiteten i
sin organisation, menade Sidney Harman, som ville förklara
kreativitet med ”en kombination av kunskap och fantasi, plus
nyﬁkenhet, engagemang och kritiskt tänkande”.

Måste värdesätta nya idéer
– Vi måste värdesätta nya idéer inom en organsation oavsett
om de handlar om nya produkter, nya system eller ny organisation. Den gamla analoga världen var vertikal, som när en
stafettpinne vandrar från den ena till den andra i ett stafettlag.
Den nya digitala världen är horisontell, en jazzkvartett där alla
spelar samma sång, men tillåter varandra att göra utsvävningar
och improvisationer.
Sidney Harman menade att han ”förvånansvärt ofta” stötta
på att nya digitala organisationer styrdes som de gamla analoga, vilket skapar rädsla bland medarbetarna och stagnation.
– Den nya digitala världen är ingen privat lekstuga för ett
antal tekniker, det är en värld där vi ser och löser våra kommande behov.
Harman International består av en mängd olika varumärken
och produkter, som exempelvis Crown, BSS, Lexicon, JBL,
Harman Kardon, Inﬁnity, Mark Levinson med ﬂera. Det är
med andra ord i många fall produkter som konkurrerar med
varandra.
– Det är riktigt att ﬂera av våra märken konkurrerar, men
vi har alltid uppmuntrat respektfull konkurrens. Lösningen är
att ge varje varumärke unika egenskaper som attraherar olika
konsumenter, sade Sidney Harman. ■
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Ruwido presenterar Vexo:

Fjärrkontrollen med stort F
Ruwidos monter på IFA skiljde sig från alla andra,
då den i princip endast innehöll en enda produkt: Vexo – som presenterades under devisen
”Förmodligen världens bästa och vackraste fjärrkontroll”.
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON

På bilden ovan - från vänster - Werner
Götz, Försäljnings- och Marknadschef
Ruwido, och Jesper Ourø Jensen, VD
Auroragruppen.

I

ntegration är en trend just nu. DVD-inspelare sammansmälter med digitalboxar,
MP3-spelare med mobiltelefoner och
så vidare. Men i hemmet har de ﬂesta ett
ansenligt antal fjärrkontroller liggande på
soffbordet – och det är mycket sällan dessa
fjärrkontroller i stil och exlusivitet avspeglar
de bild- och ljudprodukter de tillhör. Och
det är detta Ruwido med sin Vexo vill råda
bot på.
Vexo är en multifjärrkontroll som fullt ut
ersätter upp till 16 andra fjärrkontroller, och
detta trots att den inte har en enda knapp...
Vexo är mycket minimalistiskt utformad, med
en cirkelformad, platt joystick i aluminium
på den svarta, slanka fjärrkontrollen – som är
försedd med en bakgrundsbelyst display.

Simplexity
Konceptet bakom Vexo kallas ”Simplexity”,
alltså en sammanskrivning av orden simplicity (enkelhet) och complexity (komplexitet), och syftar på den komplexa tekniken i
fjärrkontrollen som skall ge en väldigt enkel
användning.
Enligt Ruwido ﬁnns under skalet en högpresterande processor och intelligent, och
uppgraderingsbar, mjukvara. Fjärrkontrollen
kan lära sig andra fjärrkontrollers funktioner
genom att man riktar en fjärrkontroll mot
Vexo och utför ett antal knapptryckningar – i
Vexo ﬁnns en databas lagrad som känner igen
ett stort antal fjärrkontroller. Skulle fjärrkontrollen i fråga inte ﬁnnas i Vexos databas ansluter man Vexo till en dator - via USB - och
laddar ner en uppgradering från Internet.
Trots sin mångsidighet levereras Vexo helt
utan bruksanvisning – kunden får istället en
DVD-skiva som beskriver hur man hanterar
fjärrkontrollen med en tumme allena, och
sedan förklaras användningen av sig själv via
fjärrkontrollens display.
Vexo beräknas komma ut på marknaden i
mitten av november – distributör i Sverige är
Auroragruppen (www.auroragroup.se). ■
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Jörgen Hjort, Försäljnings- och Marknadschef, Jonna Juvakovski, Marknadsassistent i Finland, och Nils Kantola, VD Oy Vestel Scandinavia, i Finluxmontern på IFA.

Finlux är tillbaka
Efter ett ﬂertal år med olika ägare gick Finlux i
konkurs förra året. Nu är de tillbaka, och de nya
ägarna är det turkiska företaget Vestel.
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON
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Jörgen Hjort bredvid en DMA-produkt
kopplad till en LCD-TV.
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en första september - under IFAmässans andra dag - började Jörgen
Hjort sin anställning som Försäljnings- och Marknadschef på Oy Vestel
Scandinavia AB, och tillsammans med Nils
Kantola (som är VD i företaget, med kontor
i Finland) skall han nu bygga upp det nya
Finlux, vars målsättning är att ha en hyffsad
marknadsandel i Skandinavien och inte mindre än 15 procent av marknaden i Finland.
– tParts kommer att sköta vår orderdesk,
tekniska support och reservdelar. Vårt lager
kommer även ﬁnnas på Luxorgatan i Motala.
Allt som på den gamla goa tiden, säger Jörgen Hjort.
Vestel har köpt varumärket Finlux från
konkursboet (enligt ﬁnska tidningen Kauppalehti betalade de 2,15 miljoner euro)
och på IFA - där Finlux nu deltog för första
gången på många år - presenterades ett brett
sortiment bestående av bland annat LCDTV i storlekar 15-47 tum, Plasma-TV i

storlekarna 42 och 50 tum, digitalboxar och
DVD-inspelare.
Jörgen Hjort berättar att det redan nu
ﬁnns digitalboxar utan kortläsare såväl med
som utan inbyggd hårddisk, samt att de inom
kort kommer lansera modeller med inbyggda
kortläsare – för Boxers utbud i Sverige.
En intressant sak som visades upp i Finlux
monter på IFA kallades DMA (Digital
Media Adapter) och innebär att man kan
strömma musik, bilder och ﬁlmer från en
dator till en TV och ljudanläggning – antingen via traditionellt nätverk eller trådlöst.
DMA ﬁnns inbyggt i några av Finlux TV och
det ﬁnns också separata DMA-produkter som
kopplas till en TV med Scart.

De nya ägarna
Jörgen Hjort berättar att Vestel är Turkiets
största exportör, med 22 000 anställda, och
att var fjärde TV som säljs i Europa är tillverkad i deras stora fabrik i Manisa, Turkiet
– som är Europas största TV-fabrik. (Enligt
Kauppalehti tillverkar Vestel 11,5 miljoner
TV per år).
Vestel har 500 personer som arbetar med
forskning och utveckling, och när Finlux nya
lineup har tagits fram har man på konsultbasis samarbetat med Finluxdesigners för att få
”skandinavisk touch” på produkterna.
– Finlux har haft många idéer men inga
pengar. Nu har de både och, avslutar Jörgen
Hjort. ■

Designed to move you ™

Webbkameror

Harmony® 895
966193-0914

Högtalare

Harmony® 785
966207-0914

Möss

Spelkontroller

NÖJESKONTROLL
Med Logitech® Harmony® Advanced Universal Remote är det lättare än någonsin att tämja
din hemmabioanläggning. Med ett enda knapptryck, som ”Se en DVD”, sätter Harmony
automatiskt igång din TV, DVD och stereomottagare med rätt inställningar.
LCD-skärmens färggrafik och text gör allting enkelt.
Se mer av vårt program med avancerade multifjärrkontroller på Logitech.com

Ser ni affärsmöjligheterna?
Tangentbord

De nya tillbehören från Logitech ger mervärde åt kunden och en ökad marginal
på helheten åt dig som återförsäljare. Vi stärker din konkurrenskraft.
Tänk marginal – tänk Logitech!
http://partner.logitech.se

Fjärrkontroller

© 2006 Logitech. Med ensamrätt. Logitech, Logitechs logotyp och andra varumärken tillhör Logitech och kan vara registrerade.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Headsets

IFA

Blu-ray-introduktion på IFA
Inför den internationella presskåren
presenterade European Blu-ray Disc
Association den HD-klara nöjestekniken dagen före IFA:s ofﬁciella öppnande. Ett stort antal representanter från
världens nöjesindustri slog ett slag för
Blu-ray.
TEXT: JAN BJERKESJÖ

D

enna dag är en strategiskt kritisk dag för den europeiska HD-klara nöjesindustrin, sade Frank Simonis, den strategiska marknadsdirekören för Philips
Optical Storage och ordförande för European Blu-ray Disc
Association.
– På IFA kommer ett antal produkter att introduceras. Det är
en bred uppslutning av aktörer bakom Blu-ray som i olika former når marknader under hösten. 170 företag ingår i European
Blu-ray Disc Association, från konsumentelektronikföretag till
ﬁlmstudior som med blu-ray-tekniken nu kan erbjuda konsumenterna högkvalitativa produkter, sa Frank Simonis.
Presidenten för Sony Pictures Home Entertainment, Da-

vid Bishop, kunde avslöja att en lång rad ﬁlmtitlar kommer att
släppas under hösten som Hitch, The Exorcism of Emily Rose
med ﬂera. Bland länderna där blu-ray lanseras under oktober
ﬁnns Norden med. Nick Sharples, direktör för Sony Computer Entertainment Europe kunde berätta om att Playstation 3 kommer att innehålla en blu-ray-disc. Det, menade
Sharples, är nyckeln till att företaget tror att spelet kan bli en
succé inom HD-nöjesindustrin. Nästa år lanseras Playstation 3
i Europa och omkring två miljoner spel kommer att saluföras i
denna världsdel, över sex miljoner runt om i världen. Fördelen
med att utnyttja Blu-ray är teknikens lagringskapacitet, som
skapar fantastiska möjligheter för visuella effekter.
Warner Home Video släpper med än tio blu-ray disc-titlar i Europa i slutet av året, men bara i England, Frankrike,
Tyskland och Spanien. Paramount släpper bland annat Mission Impossible Trilogy Box Set som första titlar under hösten.
Också Franco de Cesare från 20th Century Fox avslöjade
det företagets ﬁlmsläpp på blu-ray.
Det svenska företaget Outpost FX, lanserade Europas första
producerade blu-ray disc-titel med sin ”Shark Tank HD”.
Filmen togs i en specialkonstruerad 1.000.000 liter stor tank
där hajar på upp till 3,2 meter tog huvudrollerna. Företaget
använde Sony HDW-900 HDCAM-kamera och 10-bit HDSDI (4:4:4) signal. ■

Upplösning på
3840 x 2160
I december förra året lanserades varumärket Mirai från Taiwan. På IFA visade företaget upp sin första serie LCDTV, men också sin 56 tummare med
QFHD (Quad Full High Deﬁnition) och
upplösning på 3840 x 2160.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ
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å IFA-mässan handlade det mesta om platt-TV i alla
dess former och om allt bättre upplösning. Och nystartade Mirai bidrog med sin 56-tummare, som kommer
att lanseras på marknaden om ett år.
– Vi går i täten för LCD-utvecklingen och för att få fram
bästa högupplösta produkter i stora format, säger Mirais vd
Paul Butler.
Lanseringen under IFA handlade annars om den nya serien
LCD-TV i tumstorlekar från 27 upp till 42 med basfunktioner
som HDMI, inbyggt stöd för digital-TV och läsare av smarta
kort. Lanseringen sker under sista kvartalet 2006.
– Vi lanserar samtidigt en av marknadens första wide-screen
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Europeiska försäljningschefen Erik Seeman kunde visa upp Mirais bidrag till
TV-utvecklingen, nämligen en 56-tummare med upplösningen 3840 x 2160 som
kommer att ﬁnnas på marknaden om ett år.

22 tums LCD-TV, säger Erik Seeman.
När det gäller distributionen i Norden har Mirai just skrivit avtal med Boston Industries med bas i södra Sverige.
– Våra produkter kommer att ﬁnnas ute bland de ﬂesta
återförsäljarna, som Siba, Onoff, Media Markt, inWarehouse och Dustin home, säger Erik Seeman.
Med tre säljares engagemang i Boston Industries tror
han att Mirai kommer att nå stora försäljningsframgångar i
Sverige, inte minst med tanke på att dessa lanseringar bara en
början på en kommande bred produktportfölj. ■

Sverige har fått en ny tv-kanal.
Aftonbladet TV7.

Sveriges nya TV-kanal som är med där det händer - här och nu. I en mix av egna och inköpta
program levererar vi senaste nytt. Allt från det politiska världsläget till vilken kjollängd som gäller!
Kanalen kan ses av alla i det digitala marknätet som kan ta emot mux 5. Genom de digitala
kabelnäten från Comhem, Canal Digital och SPA samt via iptv från Telia Sonera och Canal Digital.
Sändningarna sker också över satelliterna Viasat (Sirius, 5 grader öst) och Canal Digital (Thor,1
grad väst), fritt på korten: Frekvens: Sirius 12 091,9 med vertikal polarisation, Thor 11 389 med
horisontal polarisation.
Bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare som opererar egna nät måste sluta ett
distributionsavtal med kanalen. Inga månadsavgifter tillkommer. För avtal med Aftonbladet TV7,
kontakta SPA, Canal Digital eller Aftonbladet TV7 direkt via distributiontv@aftonbladet.se
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Från vänster: Tomas Hultqvist, Försäljningschef Teleton, Peter Jensen, son till Dantax grundare, Lars Venning, Försäljningsdirektör Dantax samt Ingvar Gustavsson, VD Teleton.

Platta & tjocka TV
Även om det nästan uteslutande talas om plattTV idag så säljs det fortfarande en hel del TV med
bildrör, och Dantax har en populär modell med
inbyggd digitalbox...
TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON
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Tomas Hultqvist och Ingvar Gustavsson med de nya radioapparaterna från
Dantax.
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nligt Bengt Ernstsson på Branschkansliets Marknadsinformation
AB såldes det 585 000 TV i Sverige
2005, och av dessa var 232 000 platta medan
353 000 var bildrörs-TV – förhållandet var
alltså 40 procent platt mot 60 procent tjock.
Prognosen för årets försäljning är att det förhållandet kommer svänga över till 68 procent
platt mot 32 procent tjock – totalt 665 000
TV (+14 procent), varav 455 000 platta
(+96 procent) och 210 000 med bildrör(-40
procent). Det har alltså svängt fort, men det
kommer ändå säljas en ansenlig mängd bildrörs-TV i Sverige i år...
Ingvar Gustavsson, VD på Teleton,
berättar att företagets försäljning av bildrörsTV från Dantax i Sverige nästan fördubblats
i år, och han förmodar att det beror på att
många aktörer slutat - eller näst intill slutat tillverka, marknadsföra och sälja traditionella
bildrörs-TV.
Teleton startade sin verksamhet 1969,
i samband med att TV2 drog igång, och

fokuserade på antenner. Mellan 1976 och
1994 var Teleton generalagent för Fuji i
Sverige, och introducerade även Onkyo på
den svenska marknaden 1976. Idag ligger
fokus på att marknadsföra Dantax och man
har även agenturen för Quadral, som enligt
Ingvar Gustavsson är en av Tysklands äldsta
högtalartillverkare, och som uteslutande sysslar med utveckling, design och tillverkning av
högtalare.
Dantax startade för 30 år sedan som en
renodlad högtalartillverkare, och för tio år
sedan breddade man sin verksamhet till att
även innefatta TV och hemmabiosystem i
skandinavisk design. Produktionen är outsorcad till Asien. I Skandinavien marknadsförs
även Akai, som är ett väletablerat namn,
enligt Tomas Hultqvist, försäljningschef på
Teleton. Vidare säljs Dantax produkter inom
konsumentelektroniksfären under varumärket Scansonic.
Bland nyheterna som visades upp på IFA
fanns bland annat DVD-spelare med HDMIutgång samt röda, svarta och vita batteridrivna radioapparater i retrodesign.

Kraftig tillväxt
Dagen innan IFA-mässan öppnade nådde
Teleton fjolårets omsättning, och årets mål
är att nå 65 miljoner kronor, vilket är en
tredubblad omsättning jämfört med för två år
sedan – och Ingvar Gustavsson räknar med
fortsatt tillväxt nästa år.
Några exempel på Dantaxprodukter som
gått bra i år är de 40 000 DVD-spelare som
levererats på tre månader i samband med en
Teliakampanj, samt en 29 tums TV med
plant bildrör och inbyggd digitalmottagare
för de fria kanalerna (samt uttag för CAmodul) som i detta nu är på väg till Sverige
från fabriken i Turkiet i ett antal containrar.
Ingvar Gustavsson menar att det helt klart
fortfarande ﬁnns en marknad för ”tjock-TV”
eftersom inte alla konsumenter väljer att
investera upp till tio tusen kronor extra för
den platta modellen...
Er försäljning av ”tjock-TV” går alltså bra,
men hur är det med platt-TV?
– 15-tums LCD-TV med 12-voltsdrift för
till exempel husvagnar har vi sålt sedan mer
än tre år genom småländska Kabe i Tenhult
och större platt-TV är på gång att ta fart.
Vårt sortiment innehåller 15 och 20 tums
LCD-TV i 4:3 format (med inbyggda digitalmottagare samt plats för CA-modul) och HD
ready LCD-TV i storlekarna 26, 32, 37 och
42 tum, samt 42 och 50 tum stora plasma-TV
– även de HD ready. Och så erbjuder vi även
stativ för såväl LCD- som plasma-TV, säger
Tomas Hultqvist. ■
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E-400. Marknadens minsta digitala systemkamera
Perfekt att alltid ha med sig, redo att fånga det där särskilda ögonblicket. Nya Olympus E-400 är marknadens
minsta digitala systemkamera (endast 375g, 129.5 x 91 x 53mm). Med en upplösning på hela
10 miljoner pixlar, flexibiliteten med Four Thirds Standard, den stora LCD skärmen på 2.5“/6,4 cm
och dess unika dammfilter behöver du inte kompromissa med bildkvaliteten. www.olympus.se
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LEVERANTÖR

Ny utformning av larm i hemmet

A

roundios hemlarm har genom ett samarbete med
Philips Design i Holland fått en ny design. Den nya
tidens hem- och villalarm blir nu en estetisk del i inred-

ningen.
Den som ska välja larm till sin bostad väljer troligen inte
efter utseende i första hand. Antagligen är funktion och användarvänlighet betydligt mer avgörande. Nu ﬁnns ett larm som
är allt i ett. Aroundios hemlarm lyckas kombinera den senaste
tekniken med modern design.

Tekniken
Den tekniska nyheten är en inbyggd kamera som tar bilder när
en rörelsedetektor utlöses. Kameran är kopplad till Securitas Aroundios larmcentral via GSM-nätet. På så sätt kan en
larmoperatör se vad som utlöst larmet.
Falsklarm är det största problemet när det gäller larm idag
och beror ofta på fel i handhavande hos kunden. Men nu
behöver inte tankspriddhet leda till onödiga utryckningar. Rör
det sig om ett riktigt larm, där larmoperatören ser tjuvar på
bilderna, kan rätt förstärkning tillkallas med hög prioritet.
Det är lätt att manövrera det nya larmet. Man kan styra
larmet med en personlig larmbricka som man sätter på nyckelknippan, en Star Key.

Design
Aroundios larmenheter stör inte inredningen, till skillnad från
gårdagens plåtschabrak. De är designobjekt i klass med annan
modern hemelektronik där form och funktion går hand i hand.
Eftersom alla delar är trådlösa slipper man dessutom fula sladdar. Manöverpanelen kan med fördel placeras på lättåtkomlig,
väl synlig plats i hallen eftersom den tål att tittas på.
I Aroundios produktsortiment ﬁnns även rökdetektorer som
kan kopplas till kamera samt rörelsedetektorer med husdjursanpassning som tillåter mindre husdjur att röra sig i hemmet. ■

Nu lanserar vi en godkänd mottagare för Boxer och alla fria kanaler i det digitala
marknätet. Mottagaren heter Maximum T-5001 M VA och är utrustad med följande
specifikationer:

Maximum T-5001 M VA
ù Godkänd av Boxer
ù Display på fronten
ù RF-utgång för TV i fler rum
ù Dubbla scart kontakter
ù Optisk Dolby Digital ljudutgång
ù Kortläsaren gömd bakom luckan på fronten
ù Läcker design

Kontakta oss för mer information och beställning.

Kjaerulff 1 AB
Ridbanegatan 4 . Box 9076 . 200 39 Malmö
tel: 040 - 67 97 400 . fax: 040 - 67 97 401
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sweden@kjaerulff1.com
www.kjaerulff1.com
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CANT

Digitalisering + HD = CANT
Årets CANT-seminarium samlade över
300 deltagare och ett 20-tal utställare i Viktoriahallen på Älvsjömässan
och bland annat var det IPTV som stod
i fokus och det tekniksskifte som nu
präglar branschen i och med digitaliseringen samt HDTV-tekniken.
TEXT OCH FOTO: JAN BJERKESJÖ
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ans Vind från Motorola, tidigare produktchef på
Kreatel, berättade om sina erfarenheter av de första
sju åren med IPTV. Kreatel var det lilla företaget
i Europa som växte från 36 till 90 anställda när man köptes
upp av Motorola, det stora amerikanska företaget med 65 000
anställda som genom sina åtta miljoner setupboxar per år är
världens största.
Det teknikskifte som nu genomförs, från analoga sändningar
till HDTV, ställer helt nya krav på teknik och CANT:s medlemmar. Hans Vind räknade upp på vilka olika sätt som system
kan byggas när tekniken går från
MPEG2 till H.264-teknik.
ADSL har begränsad bandbredd,
men Hans Vind sade sig vara övertygad om att uppgraderingar av bandbredden kommer. Just nu experimenterar branschen med olika format,
som ger nya tjänster och möjligheter.
Bland annat kan spanska konsumenter
Hans Vind
idag över det publika Internet hyra
ﬁlmer, som kommer från en server
placerad i Tjeckien. Det menade han var ett exempel på hur
utvecklingen spretar åt olika och överraskande nya håll.
– Vi ﬁnner ständigt nya väger och uppﬁnningsrikedomen är
som alltid hög. Vi hoppas naturligtvis på att vi ska hitta ett nytt
”sms” någonstans i den här nya tekniken.
När det gäller VDSL så kommer hastigheten att öka till 200
megabit och ger möjlighet till andra tjänster och IP-pakettjänster. Hans Vind nämnde också tre olika exempel på Motorola
verksamhet idag utifrån tre olika kunder. För det första Lyse
Energi i Stavanger, den plats i världen som har högst medelinkomst och ekonomi inte utgör någon ﬂaskhals. Här tittar
man på att ersätta MPEG2 med H.264 (MPEG4) och HD-lösningar i framtiden, med IP-telefoni, IPTV och VoD – Video
on Demand, spel, Internettjänster och kombitjänster.
Det andra exemplet var holländska KPN där man för morgondagen provat sig fram när det gäller ”Follow me TV” och
ett lokalt samarbete för ﬁlmer och ﬁlminspelningar. Det sista
exemplet var Europas största teleoperatör, Telefonic i Spanien,
med en halv miljon setupboxar och hybrid mellan DVB-T och
IP.
– Jag tror att vi i framtiden kommer att få se mer av en hybrid mellan DVB-T, DVB-S, DVB-C och IP, med hybridboxar
och nya affärsmodeller. IP kommer att spela en allt större roll,
inte minst för IP-telefoni och att UPNP blir standard. Konsu74 RATEKO&FOTO 11/2006

Över 300 deltagare samlade CANT-seminariet på Älvsjömässan.

menterna vill ha ett brett utbud och tillgång när man själv väljer. Vi kanske också får se ”medborgar-TV” och videotelefoni.
– Setupboxarna kommer att bli mobila och personliga. De
kommer att vara infrastruktbärare av tjänster, vi kommer inte
att vara bundna av abonnemang utan hitta andra sätt och få
tillgång till utbudet. IP kommer att bli mer dominant.
Lars-Ingemar Lundström från Teracom talade i sin föreläsning också om IP som ett system
där alla typer av information kommer
att kunna överföras, IPTV kommer
att integreras med Internetaccess. Han
trodde också att lokala nätverk kommer att dyka upp på allt ﬂer platser.
Lars-Ingemar Lundström listade sedan upp de olika system som ﬁnns idag
och vilken styrka respektiva svaghet de
Lars-Ingemar Lundström
innebär. DVB-T:s problem är kanalﬁltreringen över 60, DVB-S kräver
stjärnnät och kan i praktiken bara visa en kanal i taget. DVBC är till för stora nät, men problemet är att kabeloperatören
måste sköta abonnemangen.
ADSL:s problem är begränsad hastighet och att den tar
av surfhastigheten, kabelnät kräver kabelmoden och när det
gäller separata nätverk är de dyra att dra nya kablar till. Lokal
omvandling till och från IP kräver IPTV-boxar.
När det gäller HDTV så är ﬂaskhalsen bandbredden och det
kommer att ta några år att lösa problemet, siade Lars-Ingemar
Lundström, även om MPEG4 eller H.264 har gett att man
kommit en bit på vägen.
Övriga föredragshållare var Stefan Persson, Com Hem om
nya möjligheter i kabel-TV-näten genom nya Docsis 3.0 standarden, Parabol-Hasse, Stockholms Digital TV Expert, bland
annat om instrumentkraven för CANT-auktorisationen, Kurt
Nielsen, Teleste, om ETTH-systemet, Marin Brinnen, Radio & TV-verket och Henrik Zeinow om grändsdragningen
i radio- och TV-lagen, Pierre Helsén, Digital-TV-kommissionen om digitalövergångens första steg, Sven-Erik Laingren, Teracom, om kommande ändringar i Nacka-masten inför
Storstockholms digital-TV-övergång, Robert Sundin, Canal
Digital, om galvaniskt avskiljda abonnentuttag och Rickard
Nelger, 27M, om tekniksteget i digital-TV-världen och settop-boxarnas utmaningar. ■

Årets julklappstips från Kodak!
Nu kan du få världens minsta
kompaktkamera med dubbla linser,
Kodak Easyshare V705 Dual Lens
– med ett utseende som matchar din
personlighet!
Gör din kamera personlig och kul
– välj din favorit bland alla trendiga mönster!

Vem är du?

Kodak Easyshare V705 Dual Lens
• Kamera med 7,1 miljoner pixlar för utskrifter i storlekar upp till 50x76 cm.
• KODAK RETINA-teknik med dubbla linser.
• Ultravidvinkel och 5X optiskt zoomomfång.
• Schneider-Kreuznach C-variogon-objektiv.
• KODAK PERFECT TOUCH-teknik som motverkar oskärpa och ger bättre och klarare bilder.
• Möjlighet att sammanfoga panoramabilder i kameran.
• Mönster hittar du på www.skinit.com/kodakcameras. Ca pris från 75:-

KOD426_AnnonsA4_skinit.indd 1

re
sysha
a
E
k
Koda
:
V705

95:-

ca 34

06-10-18 14.15.12

Expert Stormarknad i Bromma är först med erbjuda konsumenterna tidsbokad rådgivningt - ett test som skall utvärderas vad det lider.

Expert Stormarknad erbjuder:

Boka rådgivning i butik!
Sedan början av 2006 ägs Expert Sverige av det norska Expert ASA. Sedan
tidigare ägs också stormarknaderna
Power av Expert ASA. Det starka varumärket Expert utnyttjas nu när Expert
Stormarknad etableras som komplement till de traditionella Expertbutikerna.

områden och varje vara beskrivs liksom skillnaderna mellan
olika produkter inom samma produktgrupp. Detta innebär att
kunderna själva kan hitta, välja ut och köpa den produkt som
passar dem bäst. Hittills har 50 av de 230 butikerna byggts om
enligt det nya konceptet.
Om kunden hellre vill ha rådgivning eller vägledning i sitt
köp hjälper personalen till. För att ytterligare visa på företagets
höga servicegrad startar stormarknaderna på prov, tidsbokad
rådgivning som bokas på nätet innan man kommer till butiken.
Den första stormarknaden som infört tidsbokad rådgivning på
prov är Expert stormarknad i Bromma, norr om Stockholm,
som öppnade i september 2006.

TEXT: JAN LJUHS

E

xpert har 200 butiker och 30 stormarknader runt om
i hela landet. Tillsammans blir omsättningen cirka 4
miljarder i Sverige och är därmed en av de största aktörerna på den svenska hemelektronikmarknaden.
Expertbutikerna kännetecknas av att de är personliga och
att de har mycket hög servicegrad och bra priser. Hela grundtanken bygger på att konsumenterna ska tycka det är både
roligt och enkelt att handla hemelektronik. Och för att klara
detta satsar Expert kraftfullt på att vägleda kunderna i butiken,
genom tydlig och praktisk produktinformation.
Dessa tankar återﬁnns i det nya butikskoncept som nu håller
på att införs. Det innebär att butikerna byggs om så att de blir
ljusa, öppna och luftiga. Sortimentet delas in i tydliga produkt-
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Joakim Boman är VD för
Expert Stormarknad.

KEDJORNA
Om Expert Sverige
Expert Sverige AB har 230 butiker och stormarknaden runt
om i hela landet. Företaget ägs till 100 procent av Norska
Expert ASA. Detta innebär att Expert Sverige har en tydlig och
stark ägare vilket skapar styrka och trygghet för alla butiksägare runt om i landet.
www.expert.se
Om Expert ASA
Expert ASA är en Skandinavisk hemelektronikåterförsäljarkedja. Företaget är noterat på Oslobörsen och har verksamheter i Norge, Danmark, Sverige och Estland. Expert är
utan tvekan den näst största aktören på den Skandinaviska
marknaden för hemelektronik. I Skandinavien ﬁnns det 962
Expertbutiker och butiker som är anslutna till Expert.
I januari 2006 övertogs Expert Sverige och TV-Experten i Motala AB av Expert ASA. Expert Sveriges butiker ﬁnns över hela
landet med 200 butiker där några är helägda. Expert ASA
äger också 100 procent av Power Hemelektronik i Sverige AB.
Under 2006 kommer alla Power stormarknader att byta namn
till Expert Stormarknad. I Sverige kommer Expert att ﬁnnas
under två varumärken, Expert och Expert Stormarknad.

Nu även vitvaror
Expert handplockar och väljer noga ut de produkter man
erbjuder konsumenterna. Därmed blir det lättare för kunderna
att välja rätt vara. När företaget nu startar Expert stormarknad
innebär det att man även kan handla vitvaror hos Expert. Sedan tidigare är företaget en av de största inom platt-TV, mobiltelefoni och digitalfoto. Då sortimentet är gemensamt innebär
det att kunderna erbjuds bra produkter till bra priser.
Företaget ﬁrade tidigare under 2006 sitt 50 års jubileum.
Kalaset hölls i Linköping där företaget startade, den 13 maj
1956, då Sveriges första kollektiva fotolaboratorium invigdes
och ägdes gemensamt av fotohandlarna i Linkopia ekonomisk
förening.
1968 infördes gemensamma inköp av varor för butikerna
och ett grossistföretag togs över. Linkopia hade också ett antal
agenturer för fotovaror.
Affärsidén för Expert är att som rikstäckande kedja, under
gemensam proﬁl, i stads- eller köpcentra, erbjuda konsumen-

Konsumenterna menar att det är rörigt och svårt att hitta i hemelektronikbutiker.
Som svar på detta har Expert infört ett helt nytt butikskoncept med öppna och
överblickbara butiker där sortimentet är uppdelat i tydliga produktgrupper.

Vi vill göra det enkelt och roligt att handla hemelektronik, förklarade Björn Abild,
VD Expert Sverige, när han invigde den nya stormarknaden i Bromma. Marknaden
översköljs av produkter i en sådan mängd att det blir svårt för kunderna att välja
rätt.

terna högkvalitativa produkter inom hemelektronik, foto, bild
och kommunikation och i allt kännetecknas det av namnet
Expert.

Kunskap och tid viktigt
Nästan sex av tio säger att kunnig personal är skälet till att man
väljer att handla i en butik och mer än hälften anger priset som
skäl. Ju äldre man blir, desto viktigare blir kunskap och service.
Personer över 50 år anger att kunskap är nästan dubbelt så viktigt som lågt pris. Det visar Expertpanelen, en undersökning
som har genomförts bland 11 304 konsumenter i Sverige.
Expert har under många år arbetat målmedvetet och kontinuerligt med produktutbildning, så att personalen kan förklara
skillnaden mellan de olika produkterna och vägleda kunderna
vid köpet.
– Vi vill göra det enkelt och roligt att handla hemelektronik,
förklarade Björn Abild, VD Expert Sverige, när han invigde
den nya stormarknaden i Bromma. Marknaden översköljs av
produkter i en sådan mängd att det blir svårt för kunderna att
välja rätt. Detta vill vi göra något åt och därför satsar Expert
Stormarknad på ett unikt koncept som innebär hög service,
välutbildade säljare - och bra priser.
Konsumenterna säger också i undersökningen att det är
rörigt och svårt att hitta i hemelektronikbutiker. Som svar på
detta har förtaget redan infört ett helt nytt butikskoncept med
öppna och överblickbara butiker där sortimentet är uppdelat
i tydliga produktgrupper. Varje produkt är beskriven liksom
skillnaderna mellan produkter så att kunderna i lugn och ro
själva kan välja ut och köpa den vara som passar dem bäst. Var
fjärde i undersökningen tycker att det är för hetsigt i butiken
- att säljaren inte tar sig tillräckligt med tid. Därför startar
Expert personlig rådgivning, på prov, som bokas på nätet innan
man kommer till butiken. ■
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19:-/MÅN

19:-/MÅN

(Canal+ och Boxerpaketet 299:-/mån). Gäller from 1 november.

TILLVALSPRIS 140:-/MÅN

TILLVALSKANALER

TILLVAL

BOXERPAKETET

19:-/MÅN

DESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT

29:-/MÅN

39:-/MÅN

*

:159
/MÅN

BOXER BARNKORT 39:-/MÅN **

BOXER TVILLINGKORT 79:-/MÅN **

EXTRAKORT

LOKALA KANALER

Erbjudandet gäller tom 20 januari 2007.

på alla Tillvalskanaler
du tecknar

6 MÅNADER FRITT

på alla Boxer Barnkort
du tecknar

6 MÅNADER FRITT

på alla Boxer Tvillingkort
du tecknar

6 MÅNADER FRITT

Teckna 24-månaders abonnemang
på Boxerpaketet och valfria tillval
så bjuder vi på:

DU VET VÄL ATT DU KAN TA MED
ROBERT TILL ALLA RUM.

FÖR ATT KUNNA SE DE DIGITALA KANALERNA BEHÖVER DU KÖPA EN DIGITAL-TV-MOTTAGARE FÖR MARKNÄTET. INFORMATION OM MOTTAGARE OCH PRISER HITTAR DU I BUTIKEN.

*Gäller vid tecknande av tillsvidareabonnemang med 3 månaders uppsägning, 12 månadersabonnemang eller 24 månadersabonnemang på Boxerpaketet. Startavgift 395 kr tillkommer. Kortavgift halvårsvis fr o m andra halvåret 248 kr/halvår.
Vid tecknande av tillval på 24 månader bjuder Boxer på de första 6 månaderna. För alla tillval gäller att du måste ha abonnemang på Boxerpaketet med samma bidningstid. **På Boxer Tvillingkort och Boxer Barnkort tillkommer kortavgift med
124:-/halvår. Du kan teckna upp till 3 Tvillingkort per Boxerpaket. Tillvalskanaler kan bara tecknas på Boxerpaketet. ***60% hushållstäckning. För mer information om täckningsområde, kortinnehåll, avtalsvillkor och priser mm: www.boxer.se,
kundtjänst 0771-21 10 00. Med reservation för pris- och programförändringar. Erbjudandet gäller tom 20 januari 2007.

I London demonstrerades bland annat Wii Sports Tennis, och det blev en tuff match på scen – tennisproffsen Tim Henman och Greg Rusedski mot två Nintendochefer...

Snart kommer Wii
Den 15 september, på en presskonferens i Docklands i London, berättade
Nintendo för omkring 600 journalister
att deras nya spelkonsol Wii kommer
att lanseras i Europa den 8 december.

r Saturo Iwata, President & CEO Nintendo, berättade att Nintendo för tre år sedan började tänka i
andra banor för att locka även ”non-gamers”. Istället för att fokusera i princip uteslutande på själva tekniken har
man alltså utvecklat själva upplevelsen, och inom kort kommer
konsumenter i Europa kunna ta del av vad det hela resulterat i,
Nintendos nya spelkonsol Wii. Lanseringen sker den 8 december i Europa, endast 19 dagar efter USA-lanseringen och sex
dagar efter Japan-lanseringen.

handkontrollen, eller rättare skrivet – spelkontrollen. Handkontrollen till Wii känner av var i rummet man är och hur man
rör den. Man är alltså inte längre begränsad att styra dina spel
med spakar och knappar, utan rör handkontrollen fritt i rummet för att styra spelen.
Som exempel kan nämnas att i ett tennis- eller baseballspel
slår man slagen genom att verkligen göra en slagrörelse med
handkontrollen i handen, i ﬁskespel gör man samma rörelser
med handkontrollen som man gör med ett riktigt ﬁskespö för
att fånga ﬁsk och viftar man med kontrollen som ett svärd i
luften i till exempel ett ﬁghtingspel så gör spelﬁguren samma
rörelser som man själv.
Wii levereras med en trådlös Wii fjärrkontroll, en Nunchuck
kontroll samt Wii Sports (fem olika sportspel på en skiva). I
samband med lanseringen släpps omkring 20 spel till Wii – och
ytterligare 100 spel är under utveckling i detta nu.
Alla Nintendo GameCube-spel går att spela på Wii och
det kommer vara möjligt att ladda hem klassiska NES-, Super
NES- och Nintendo 64-spel till Wii. (Arbetsnamnet på Wii
var Revolution.)

Unik styrning

Sagt om Wii

För över 20 år sedan uppfann Nintendo grunden för TV-spelens handkontroller. Styrknappen, axelknapparna, den analoga
styrspaken och den inbyggda skakfunktionen – alla dessa funktioner och många ﬂer kommer från Nintendo och har därefter
kopierats av andra spelföretag och blivit standard i dagens
handkontroller, enligt Nintendo.
Med handkontrollen till Wii har Nintendo återuppfunnit

– Medan vissa har sett och fasat över hur antalet knappar på
kontrollerna ökat, har Nintendo varit modiga och tagit sig an
problemet, inte bara genom att reducera antalet knappar utan
även genom att bryta traditionen att hålla kontrollen i båda
händerna. Det var en överraskning, speciellt då Revolution
kommer att möjliggöra spelkänsla som tidigare konsoler inte
har kunnat. Det här har expanderat möjligheten för spelska-

TEXT OCH FOTO: OLA LARSSON
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Rateko&Foto ges ut av ElektronikBranschen
och når leverantörerna plus samtliga butiker
inom AUDIO VIDEO, El-Giganten, Euronics,
Expert, ONOFF, Power och SIBA, samt en hel
del fristående handlare.

Många provspelade Nintendo Wii i samband med pressmötet i London, och det är
helt klart en speciell känsla att styra till exempel en bil med den nya kontrollen...

parna att fullfölja deras visioner, säger Ken Sugimori, Game
Freak, Pokémon Art Director.
– Det skulle vara en skam om utvecklare bara ﬂyttade över
existerande spel till det här spelsystemet. De måste föreställa
sig en mer kreativ väg och sedan spänna fast säkerhetsbältet för
en vild åktur, säger Koichi Ishii, Square Enix, producent för
Mana-serien.
– Revolution-kontrollen bryter andra plattformars ”tryck på
knappen-upplevelse”, där spelaren måste gå igenom en abstrakt
handling – trycka på en knapp – för att utföra något. Med
Revolution är handlingen fullständigt naturlig och fysisk. Vi
kan föreslå nya typer av interaktioner som är lätta och roliga,
och som bara utförs med en enkel rörelse. Vi kan ﬂytta över
alla verktyg som du kan använda med din hand till TV-spelen:
skulptörens verktyg, doktorns skalpell, brandmannens brandslang … föreställ dig att du är en doktor som botar patienter
eller en arkitekt som bygger sitt eget hus! Det öppnar upp så
många möjligheter att vi redan har för många idéer. Alla designers som jag har pratat med på Ubisoft talar om sina fantastiska idéer, säger Nicolas Eypert, Creative Director, Ubisoft.
– Revolution-kontrollen kommer få dig att känna som om du
är inne i spelet. Inte bara som om du spelar det. Och det är stor
skillnad, säger Bill Gardner, President/CEO, Eidos.
– I en bransch med mestadels linjär utveckling är det uppfriskande att se en produkt som Revolution, som verkligen strävar
efter att förnya speldesign. Som speldesigner är jag alltid ivrig
över att se produkter... som öppnar dörren till så många nya
möjligheter, säger Noah Hughes, Director of Design, Crystal
Dynamics.
– Tänk på hur många spelare du känner som rör kontrollen
uppåt när de trycker på hoppknappen eller svänger med den
när de styr i ett racingspel. Med Revolution kan dessa rörelser
påverka spelandet. Alla genrer som lidit av de traditionella
kontrollernas begränsningar blir de som drar mest nytta av
detta i början, speciellt sådana med för många komplicerade
knappkombinationer. Även typiska PC-genrer (RTS och
äventyrsspel) skulle kunna bli mycket mer konsolvänliga med
Revolution-kontrollen, säger Jack Sorensen, Executive VP,
Worldwide Studios, THQ.
– Vad vi ser med denna kontroll är detsamma som vi såg med
Nintendo DS. Det är ett spelsystem som designats för att locka
till sig nya spelare till tv-spelsindustrin och det är något som vi
deﬁnitivt stödjer, säger Chuck Huebner, Chef för Worldwide
Studios, Activision. ■

Tidningen distribueras också till alla telekombutiker i kedjorna Dialect, The Phone
House, Ring Up, Telia och Vodafone, samt till
alla Cant-auktoriserade tekniker. Dessutom
går ett antal exemplar till serviceverkstäder,
leverantörer, skolor, bibliotek etcetera.
Våra 15 000 läsare tycker
(enligt läsarundersökning 2004)
• 99 % tycker att Rateko&Foto är en seriös
branschtidning
• 94 % tycker att Rateko&Foto är en trovärdig tidning
• 90 % tycker att Rateko&Foto är en professionell tidning
• 87 % tycker det redaktionella materialet
är välskrivet & trovärdigt
• 92 % läser alltid tidningen
•
8 % läser tidningen från & till
• 72 % sparar Rateko&Foto för framtida
användning
Annonsprislista och utgivningsplan ﬁnns på
www.elektronikbranschen.se
Det går också bra att ta kontakt med Birgitta
Hjorth, Annonsansvarig, enligt nedan:
tel:
08-508 938 59
mobil: 0709-61 20 01
e-post: birgitta@rateko.se

Kontakta Birgitta Hjorth för annonsbokning!
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Leklystet Nintendo
skapar spelsug i butikerna
– Det går som tåget, Nintendo DS Lite
har fått en drömstart världen över och
merparten av alla leveranser av den
här fram till jul är sålda, och då har vi
inte börjat sälja in Wii ännu.
TEXT OCH FOTO: MATS LUNDGREN
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ateko&Foto möter en sprudlande entusiastisk Örjan
Johansson i början av oktober några timmar innan
utmärkelsen Spelbranschens makthavare ska delas ut
(där han för övrigt hamnar på plats 10). I egenskap av marknadschef på Bergsala gör han ändå den reﬂektionen att
återförsäljarnas intresse för Nintendos Wii är lite för mycket
fokuserat redan nu.
– Butiksledet borde i högre utsträckning beﬁnna sig i nuet,
och lägga all energi på att sälja det som ﬁnns. Wii släpps ju
först 8 december.

Har ryckt upp sig
När TV-spelen lanserades i Sverige så var leksakshandeln en
nyckel till framgången. Bergsala var den viktigaste leverantören, och Nintendo den största speltillverkaren. I takt med att
spelproducenterna blev ﬂer och allt mer siktade mot en äldre
målgrupp, etablerades spelbutiker och spelavdelningar inom
radio/TV-butikerna. Leksaksaffärerna tappade initiativet.
Örjan tycker spontant att leksakshandel nu har ryckt upp
sig. Efter nära 20 år i branschen, varav 15 på Bergsala, känner
han de ﬂesta, och det ﬁnns fortfarande många kända ansikten i
leksaksbutiksledet, så det handlar inte om det generationsskifte
som många talar om. Snarare att spelförsäljningen är så stark
nu att den lever i alla kanaler, och Nintendo är inte längre
enbart för barn.
– Jag började faktiskt i en radioaffär, jobbade där några år
innan jag var med och startade första Stor&Liten-butiken
i Göteborg. Radio/TV-handeln har en speciell plats i mitt
hjärta.

Långsiktighet
Örjan anser att det är för mycket färskvarutänk, ”dag-1-försäljning”, när det handlar om spel.
– Jag saknar långsiktigheten, erkänner han. Man pratar
hellre om det som kommer än det som ﬁnns. Dessutom skulle
butikerna kunna satsa ännu mer på att vårda sin kundkrets
så att den återkommer. Pokémon är ett lysande exempel på
långsiktighet och vi är nu inne på sjunde året och Pokémon är
starkare en någonsin!
På mindre orter där antalet butiker är färre är det vanligare
att familjen kommer in för att ”fylla på”. Man kanske köper
sin första konsol där, tillsammans med ett spel. Sen återvänder
man när man ska ha andra spel.
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– Om butikerna satsar på bra kundbemötande, med kunniga
säljare – som även kan rapportera till inköparna vad kunderna
frågar efter – så blir det naturligt att kunderna återkommer
även för andra produkter. Det ultimata är att grabben som
började gå där med sin pappa, går dit med sina egna barn när
han själv blivit förälder.
Lite av detta sätt att bygga varumärken tycker sig Örjan
också känna igen i Nintendos ﬁlosoﬁ. Att företaget hellre
väntar med att få ett spel eller produkt riktigt, riktigt bra och
genomarbetad innan det släpps på marknaden. Då håller spelet/produkten också så mycket längre.
– Mario är ett exempel, påpekar Örjan, men Pokémon är
kanske ett tydligare exempel eftersom det hade premiär i en
mycket hårdare konkurrenssituation och lyckades trots det slå
och sälja kopiösa mängder. Sedan premiären 1999 har det sålts
190 miljoner exemplar av spelen om ﬁckmonstren – och nu är
det japansk hysteri varje gång ett nytt spel i serien släpps.
Åren innan Pokémon lanserades gick Nintendo dåligt.
Lyckokast eller medveten strategi, dagens Nintendo Co., Ltd.
hade tveklöst varit i ett annat läge utan Pokémon
1,6 miljoner Pokémon Diamond och Pokémon Pearl har
precis släppts i Japan till. För att möta efterfrågan hade Nintendo bunkrat upp 500 000 DS Lite – på fyra och en halv dag
var allt slutsålt. Det här är nästa generation Pokémonspel som
kommer hit 2007. Rushen i Japan kan ge en ﬁngervisning om
hur butikerna här ska planera en del av spelinköpen när årets
julhandel är över.

Intern spelgrupp
Bergsala visste redan 1997 att Pokémon skulle släppas. Spelet
kom till Europa 1999, året efter Japan. Örjan och hans kolleger
fattade snabbt potentialen i spelkonceptet, men också att det
initialt krävdes något annorlunda av Bergsala för att garantera
framgången
– Vi kände på oss att detta kunde bli något riktigt stort men
att engelskan i spelet kunde bli ett problem. Så vi beslöt bilda
en Pokémongrupp inom Bergsala för att spela och sätta oss in i
konceptet på fullaste allvar. Vi översatte och skapade också fulla
manualer för de två första spelen så att svenska spelare skulle
förstå vad det handlade om. Det har verkligen betalat sig, vi
gav spelarna verktygen att ta till sig konceptet, det lyckades
fullt ut för väldigt få har hört av sig med frågor över åren trots
att vi har sålt ﬂer en 1,1miljoner Pokémon-spel i Norden.
Bakgrunden till detta nya Nintendo är att företaget gjorde en
större analys av spelmarknaden för ett par år sedan med frågor
av typen; vilka spelar vad, åldersgrupper, ökning/minskning,
räcker kakan till alla aktörer etc?
– Man kom fram till att spelen generellt var för krångliga
– installation och PC-patcher krävdes från Internet, vilket
avskräckte vanligt folk. Sen fann man handkontrollen för
komplicerad med massor av knappar – den måste bli enklare.
Dessutom saknas tjejer som spelar, berättar Örjan. Slutsatserna
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Wii take

Nintendogs

Örjan Johansson, marknadschef på Bergsala, tycker butiksledet i högre utsträckning borde beﬁnna sig i nuet.

låg till grund för Nintendo nya spelutveckling med konceptet
”Touch-generation” – spel som är lätta att komma in i.

Bakgrundsäljare
Nintendo lyckas nu där andra försökt och misslyckats – skapa
spel för tjejer. På Nintendo DS (ﬁnns även i rosa) kan man
spela spel där man sköter djur, ﬂickorna upptäckte med ens
spelandet.
– Nintendogs blev det stora genombrottet, vi har redan passerat 100 000 sålda enheter i Sverige och passerat 4 miljoner i
Europa. Det här är ett bra exempel på hur kretsen av spelare
inom familjen kan utökas, och i sin tur något för butiksledet
att bygga långsiktighet kring. Men behöver inte sälja slut av
alla titlar, det ska ﬁnnas en backkatalog av kvalitet som säljer
långsammare men desto längre och som kan initiera tidigare
icke-spelare till spelandet.

Nyskapande Wii
Parallellt med DS spelutvecklade Nintendo Wii, som genom
innovation tar avstånd från krångligt spelande.
– Om spelkontrollen med alla knappar väcker reaktionen hos
folk: ”den rör inte jag, det är livsfarligt!” har man misslyckats.
Men en fjärrkontroll gör ingen rädd. Och för att spela Wii
Sports som följer med nya konsolen, slipper man i stort trycka
på någon knapp. Man svingar mest bara kontrollen. Och det
här lockar in nya spelargrupper, samtidigt som man tillfredsställer alla gamers med Zelda, Metroid och Mario där man
använder kontrollen på annat sätt.

40-plussare
Som en del av ”Touch-generation” rullar under augusti-december Bergsalas White Room-tour, deras mest påkostade
roadshow hittills.
– Den pågår i Sverige, Norge och Danmark samtidigt, och vi
vill nå en äldre publik. Titlarna Brain Training och Big Brain
Academy har en målgrupp för 40-plussare. I Japan började
man den resan för 18 månader sedan och har sålt 5 miljoner

exemplar. Vi introduceras detta i somras, och kommer att jobba
upp marknaden under ett års tid. Vi stöttar med mycket riktad
TV-reklam, alltså intill program som vi anser når rätt publik.

Annan butikslansering
Hur kommer butikerna att märka skillnad i Wii-lanseringen jämfört med hur ni satsade på GameCube?
– Det är en stor skillnad. Till GameCube ordnade vi över
1000 demoställ ute i nordiska butiker. Det gör vi inte om idag.
Varje år är vi ute på en stor butiksturné, och vi ser att på cirka
80 procent av alla demoenheter – nu pratar jag även om Sony
och Microsoft – är handkontrollen trasig, det är inte påsatt,
dammigt, ett gammalt spel sitter i, etc. Allt fungerar jättebra de
första månaderna men sen börjar det sjangsera.
– Men nu ska vi istället jobba med en eventplan, vara ute hos
speciella butiker där vi kommer att låta publiken testa Wii. En
annan skillnad denna gång är att Nintendo nu står på ﬂera ben,
och att vi jagar mer än en målgrupp.
Med Wii ingår också möjligheten att spela online – gratis.
– Ja, till skillnad mot Xbox Live kostar Nintendos tjänst ingenting, ändå erbjuds massor av extra service. Det här kommer
att utmana Microsoft rejält.
Fotnot: Nintendo Wii släpps 19 november i Japan och USA,
12 december i Europa. Wii-kampanjen: Bergsalas medieplan
för Wii-lanseringen ser ut som följer: Annonsering startar i
Aftonbladet, Expressen och Metro 25 november, och fylls på
med TV-reklam från vecka 48. Annonseringen fortsätter sedan
hela våren. Orsaken till att man inte toppar enbart till jul, är
att det redan nu står klart att antalet Wii-enheter lär ta slut till
releasedagen 8 december. Men ytterligare en sändning Wii
kommer veckan före jul, samt en i mellandagarna. ■
Faktaruta
Bergsala startade 1981 med Nintendo Game&Watch
(sålde 1,8 milj. enheter)
Omsättning 1981: 37 mkr, omsättning 2005: 380 mkr
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Spel i årets julhandel
Rateko&Foto har undersökt hur leverantörer och
spelproducenter planerar sina kampanjer inför
årets julhandel. Alla ville inte avslöja sina planer,
men många insåg värdet att informera handlarledet med ytterligare information. Och vet man när
TV-spotarna börjar blinka och tryckta annonser
rullar ut, är det aldrig helt fel att ha just de spelen hemma i butikshyllan.
TEXT: MATS LUNDGREN

GNT:
Nytt POS-grepp

Johnny Berggren

GNT Group är nordisk/baltisk distributör
av IT, hemelektronik och underhållningsprodukter. På företagets webbplats ﬁnns en lång
lista över de leverantörer vilkas produkter
lagerförs [www.gnt.se]. På spelsidan täcker
GNT alla tunga format från alla tongivande
speltillverkare.
Alla tunga jultitlar återﬁnns i det sortiment
GNT erbjuder sina kunder. Ett axplock: Gears of War och Viva Piñata (båda Microsoft
Xbox 360), Guitar Hero II (Activision, PS2),
Call of Duty 3 (Activision, Xbox 360), Tony
Hawk Project 8 (Activision, PS2, Xbox 360),
Tony Hawk Downhill Jam (Activision, Wii,
Nintendo DS, GBA), Fifa 07 (EA, Gamecube, GBA, Nintendo DS, PC, PS2, PSP,
Xbox 360), Battleﬁeld 2142 (EA, PC), Pro
Evolution Soccer 6 (Konami, Xbox 360), Neverwinter Nights 2 (Atari, PC), Singstar och
Buzz (båda Nordisk Film, PS2) samt förstås
även Nintendo hårdvara (Bergsala).
Inför årets julhandel sker bland annat
annonsering i företagets egna kanaler med
reklambladet GNT Handlarna som går ut
till ca 14.000 kunder, samt i GNT:s kundtidning Extrakt som har en upplaga på 7.100
exemplar och hög synbarhet på företagets
webbshop.
Leverantörerna kommer även att lägga
mycket krut på produkterna i vårt sortiment
i massmarkandskanalerna med hög rotation
på TV3, TV4, Kanal 5, TV6 och MTV,
webb och print annonsering samt aktiviteter
i butik. Några exempel på heta produkter är
Call of Duty 3 och Tony Hawk Project 8
från Activision och här är deras planerade
mediaplaner inför hösten:
Call of Duty 3:
Vecka 45-48 - Bio
Vecka 45-51 - TV (ej speciﬁcerade kanaler)
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Vecka 45-50 – Print: Spelpress
Vecka 45- - Internet: Estimerat 2.650.000
visningar
Tony Hawk Project 8:
Vecka 45-50 - TV (ej speciﬁcerade kanaler)
Vecka 41-50 – Print: Spel och lifestyle press
Vecka 45-47 – Internet: Estimerat 3.085.000
visningar

GNT tar nu ett nytt grepp på POS-lösningar där återförsäljaren får större valfrihet
om vad som exponeras i just dennes butik.
– Vi erbjuder en ”veckans vara” där GNT
presenterar ett förmånligt erbjudande på tillbehör eller spelprodukt i vårt nyhetsbrev som
kommer i början på varje vecka. Där kommer vi även att informera om nya produkter,
kampanjer och urval samt vår nya satsning;
”GNT rekommenderar” där återförsäljaren
får hjälp att hitta den enklaste lösningen för
att börja sälja spel, berättar Johnny Berggren, produktchef GNT Entertainment.
I en planerad ny webbtjänst återﬁnns rubriken ”GNT rekommenderar” med personliga kommentarer från Entertainmentteamet,
det ska gå lätt att kunna beställa produkter
till butiken samt i ett senare längre läge även
få tillgång till att ladda ner butiksmaterial
som kan hjälpa för att öka försäljningen.
Johnny Berggren berättar att man precis
avslutat GNT Entertainment Tour som
gällde Göteborg, Malmö, Stockholm, Norrköping och Umeå.
– Vi visade ett brett sortiment för den digitala vardagen och de absolut hetaste titlarna
inför julen till Xbox 360. Turnén blev lite nydanande med tanke på att vi visade produkter
som ännu inte har släpps i en miljö där spelen
ﬁck stort fokus och även hårdvaran runt och
kring i ditt framtida hem. Vi kommer att
tänja på gränserna med paketeringar utöver
det vanliga som både inspirerar och kan öka
omsättningen hos återförsäljare som vill
pröva på att sälja spelhårdvara.

SPEL

Nordisk Film:
Social gaming årets klapp
För Nordisk Film ligger fokus på Playstation 2 och PSP eftersom Playstation 3-premiären sköts upp till mars.
– Vi tror att social gaming blir årets
julklapp och att det sker genom PS2-plattformen. Därför arrangerar vi ett antal events
i olika köpcentrum för spel som Buzz,
SingStar och EyeToy, säger marknadschefen Erik Grohman.
Ett ﬂertal kampanjer rullar ut både för
hårdvara och olika speltitlar, exempel enligt
nedan:

Pink PSP (hårdvara, släpps 27 okt)
vecka 45-46: print media. vecka 45-48: online
Killzone Liberation (PSP-spel, släpps 8 nov)
vecka 45-46: TV och online
Buzz Junior Jungleparty (PS2-spel, släpps 25
okt)
vecka 43-45: online, vecka 42-43: TV/ bio
Eye Toy Play Sports (PS2-spel, släpps 8 nov)
vecka 45-51: TV, vecka 47-52 online
Buzz Sports (PS2-spel, släpps 15 nov)
vecka 46-47: TV/bio och online
Singstar Legends (PS2-spel, släpps 15 nov)
vecka 44-45: TV/ bio och radio

Dessutom kommer även en rosa PS2 8
november.

Microsoft:
100 eventdagar
Microsoft har precis deltagit med en 450
kvm stor yta på årets Digital Home-mässa
i Stockholm. Helt klart ﬁnns en önskan om
att exponera Xbox 360 som företagets ursprungliga idé var: en ”home box” för underhållning i det digitala hemmet. Samt också
visa hur PC-plattformen genom Windows
Vista driver olika typer av fritidsaktiviteter.
Än så länge ligger samtidigt ett stort fokus
på HD-kvaliteten i Xbox 360, något som
också kan driva försäljningen av spel. Tyngsta
speltitlar denna julhandel är Gears of War
och Viva Pinata.
– Vi kommer att synas med brand, titlar
och produkter på olika spottar i TV, online, print och bio. Fokus ligger på TV och

Atari:
Rollspel och Lyckliga fötter
Atari satsar på två tunga titlar denna jul.
Neverwinter Nights 2 – rollspelet för
pc som sålt 100 000 ex i Norden i sin första
version – har annonserats i spelpress sedan
augusti, och följs nu upp med skyltmaterial
som posters och standee.
Släpps 2 november.
Happy Feet kommer till PS2, PC, DS,
GBA. Baserat på Warners animerande ﬁlm
som har biopremiär 8 dec.
Warner/Sandrew TV-annonserar hårt
för att få denna till årets julﬁlm, Atari följer
upp med bioreklam samt TV-reklam på
Cartoon Network.

Microsofts butikresurs för julkampanjen 2006.

online, berättar Åsa Arencrantz, Channel
Marketing Specialist Entertainment
Devices.
I oktober har Microsoft synts i både
TV3, TV4, Kanal 5, TV6 och Discovery.
Exakt hur november fördelas, förutom en närvaro på bio under vecka
44-46, är dock hemligt vid tidpunkten för

Rateko&Fotos pressläggning.
Under perioden 16 oktober till
31 december planerar Microsoft
in 100 eventdagar instore.
Men har sammanlagt fem resurser som kommer arrangera olika
aktiviteter i butikerna. Man har
ett s k event kit där Xbox 360spel och Xbox Live demas parallellt med tävlingar och annat.
Möjlighet ﬁnns för butik att köra
speciﬁka produkterbjudanden.
Man har också en Xbox 360trailer (”Xbox 360 on wheels”)
som placeras i olika köpcentrum
denna period. Allt detta stöttas
av aktiviteter från ett 4 personers
POS-team/training team, fram
till nyåret.

Nintendo:
Hjärngympa
Bergsala genomför sedan ett
par månader den landsomfattande kampanjen White
Room Tour även kallad Brain
Training Tour, och den pågår
ända fram till jul. Med turnén
marknadsförs Nintendo DS
Lite och konceptet Touch!
Generations, vilket avser att
fånga in lite äldre, inte så vana
konsolspelare.
Datum för White Room
Tour ﬁnns på webbplatsen
[www.nintendo.se klicka på
’nyheter’].
Wii-kampanjen redovisas
separat. ■
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Tokhet speljul
År 2006 kommer gå till handlingarna som en av
de hetaste speljularna på väldigt länge. Trots att
Playstation 3 rycktes bort från julhandeln, kokar
det av aktivitet som sällan förr. Med Wii på väg ut
och ett knippe topptitlar sprida på övriga format,
lovar det att varje plånbok strax blir rejält slimmad. För nu är det tokhett.
TEXT: MATS LUNDGREN

Annonser i spel ny marknad
Microsoft ändrar sin strategi
när det gäller annonsering
och öppnar för att andra ska
kunna annonsera i företagets olika produkter och
tjänster. Snart ska det till
exempel bli möjligt att annonsera i Xbox 360-spel.
Detta är första nyheten från
en nybildad övergripande
organisation inom koncernen kallad Microsoft Digital
Advertising Solutions.
Istället för att vara hänvisad
till statiska annonser vid
spelförsäljning, kopplar man
nu aktivt in internet, vilket
ger tankeväckande möjligheter att detaljstyra kampanjer
både mot målgrupp och
tidpunkt. Många av spelen
har onlinekoppling även om
de är 1-spelarspel, ännu ﬂer
har eller kommer få koppling
till Xbox Live – en tjänst som
på sikt ska utökas att även
omsluta PC-spel.
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D

enna jul får alla spelsugna kul. Producenterna har i år lyckats med en
jämn matning så att alla spelplattformar verkar kunna få ta del av toppspelen
(även om en del debuterar exklusivt på ett
enda ställe före de andra). Utrymmet tillåter
inte att göra längre utläggningar om allt som
händer, men några nedslag gör vi vid sidan av
den separata redovisningen av årets julkampanjer. En handfull spel lyser klarare:
GEARS OF WAR: I väntan på nästa
version av Halo, kommer detta skjutspel
som bygger på den nya Unreal 3-motorn i
kombination med HD-graﬁk. Spelet är en
blandning av taktisk action och en brutal,
ofta skräckfylld kamp för överlevnad. Inget
familjespel alltså, men anses vara nydanande
för sitt taktiska stridssystem. Microsoft hade
denna som främsta motmedel till Playstation
3, och Gears of War ﬁnns således bara för
Xbox 360. Släpps 17 nov.
PRO EVOLUTION SOCCER 6: Topplir när det handlar om fotboll och av många
ansedd som det vassaste spelet. Redan förra
versionen glänste med en kristallklar bild och
smidig spelkontroll. Xbox 360-versionen utnyttjar förstås detta genom sin HD-kvalitet,
men spelet kommer även för PS2, PSP och
PC. Konami har uppgraderat spelmotorns
AI, ökat graden av realism och precis släppt
PES6 (distr. K.E. Media). Ute nu.
NEVERWINTER NIGHTS 2: Efterlängtat och uppföljare till framgångsrika

PC-rollspelet. Första versionen sålde 100
000 exemplar enbart i Norden. Ute 2 nov. av
Atari.
WOW BURNING CRUSADE: World
of Warcraft behöver kanske inte någon
närmare presentation och denna uppföljare
kommer utan tvekan förstärka positionen hos
Blizzard som ledande aktör när det handlar
om onlinespel för PC. Burning Crusade är
en expansion så omfattande att den allmänt
betraktas som ett nytt spel. Nya varelser
introduceras, nya allianser kan etableras och
nya förvecklingar inträffar då ondskan antar
en ny form. Ute i dec.
GUITAR HERO II samt SINGSTAR
LEGENDS: Uppföljare till de roliga musikspelen för PS2 som funkar för hela familjen
även om det mest är ungdomarna som hinner
först. Gitarrsimulator öppnar nu för två spelare som kan dela på bas och gitarr. Släpps av
Activision 10 nov. resp Sony 8 nov.
BATTLEFIELD 2142: Även detta en
krigsbaserad uppföljare för PC. Originalspelet satte fart på Sveriges exportkvot, och det
ﬁnns förutsättningar till samma framgång
även om svenska produktionsbolaget införlivats i EA. Ute nu.
THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS. För en konsolpremiär
gångs skull hinner Zelda ut före Mario som
premiärspel. Även Links äventyr är ständigt
en given hit. Kommer till Wii 8 december,
distr. Bergsala. ■
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Hårdvara:

Styvare ﬂygning med
Saiteks nya
Saitek har lyckats matcha
Microsofts spelsläpp av
Flight Simulator X. Och det
genom att släppa både nya
styrspakar och fotpedaler
som göra ﬂygningarna mer
realistiska.
Pro Flight Rudder Pedals är självcentrerande och låter användaren ställa in dämpning och roderkontroll efter egna önskemål.
Dessutom kan pedalernas storlek också
justeras för att passa alla. Har avancerad
SST-programmering.
Saiteks nya ”HOTAS” ﬂygspak, X52
Flightcontroller, är mycket avancerad och
kommer med programvara för programmering för att ge spelaren möjlighet att lägga
in och komma åt hundratals olika funktioner
utan att behöva ta händerna från spakarna.
Finns ute nu, distr. Cbiz,
tel. 0390-102 11. ■
Spelbok för föräldrar
Alla föräldrar som känner sig borta när
det handlar om vad ungdomarna sysslar
med i spelhänseende, har äntligen fått en
utredande informationskälla på svenska.
En bok om spel – guidad tur i tv- och datorspelens värld av författarparet Martin
Lindell och Lars Hallström. Den har utformats som en praktisk handbok och en
lättfattlig guide från tydliga förklaringar av
de olika typer av spel som ﬁnns, och vad
de faktiskt innehåller, till handgripliga
tips hur föräldrar kan förhålla sig till sina
barns spelande. I en omfattande ordlista
översätts till vanlig svenska många av de
ord och uttryck som hör till spelvärlden.
Boken rymmer även intervjuer med representanter för spelbranschen, Folkhälsoinstitutet och Medierådet samt tittar
på forskningsrapporter som analyserar
om spelande kan orsaka skador. Dessutom granskas våld och sex i spel. Boken
tar upp vad lagen säger om våldsamt
innehåll, kopiering och nedladdning från
Internet.

– Det pågår en debatt om tv- och datorspel,
men det är väldigt få som egentligen har
någon större vetskap om spelfenomenet.
Precis som dansbaneeländet, punken och
videovåldet har det lett till förutfattade
meningar om tv- och datorspel, därför ville
vi skriva en saklig bok som tar upp olika
ämnen relaterade till spelandet, säger
Martin Lindell.
En bok om spel – guidad tur i tv- och datorspelens värld ﬁnns ute nu och är tillgänglig
som e-bok. På webbadressen www.spelhandboken.se ﬁnns mer information, även
om återförsäljare.

Jens Alex spelbranschens
mäktigaste
Den svenska spelbranschen har återigen
kartlagts.
Tidningen Manual har
låtit branschens olika
aktörer själva rösta fram
vilka personer, företag,
varumärken etc som har
mest inﬂytande över den
industri som här i landet
omsätter 1,7 miljarder
kronor årligen.
Jens Alex, vd för Nordisk
Film Interactive, tog hem
den tyngsta titeln, den
som spelbranschens mäktigaste person.
Han följdes av Per Strömbäck tf vd, Mdts samt Öjje
Holt, Microsoft country
manager Hed och ordförande Mdts.
I kategorin återförsäljare
visade det sig att hemelektronikkanalen har
revansch att utkräva inför
kommande år.
Dominansen fanns inom
utpräglade spelbutiker
som Game, Webbhallen
och EB Games. OnOff
återfanns på sjätte plats
tätt följd av El-Giganten
och Siba på plats 10.
Viktigaste speldistributör blev: Electronic Arts
framför Nordisk Film Interactive och Microsoft.
Även inom kategorierna
media och utvecklare
röstades vinnare fram.
Listan över samtliga
placeringar ﬁnns på www.
manual.nu.
Spel större än musik
Nu köper svenskarna mer
spel än musik.
Förra året sålde vardera
bransch för 1 miljard kronor, i år har dock tv- och
datorspel gått om, enligt
SvT.
Och då har inte julhandeln börjat än.
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Skjuter skarpt, hästar i roddbåtar och balansakter på hög nivå är ingredienser i den andra ﬁlmen om piraten Jack Sparrow.

Högt tempo på julens DVD
En hastig titt på titlarna i julhandelns rika DVDﬁlmsutbud, visar att det handlar en hel del om
action, äventyr och spänning. Se det som ett
tidens tecken nu när konjunkturen går på högvarv och ännu ett försäljningsrekord ska slås i
den stundande julhandeln. Filmbolagen själva
bidrar med över 260 titlar, ﬂer än någon DVD-jul
tidigare.
AV MATS LUNDGREN

En merladdad pirat
ÄVENTYR Johnny Depp är tillbaka som
pirat och är mer laddad än någonsin. I Pirates
of the Caribbean: Död mans kista ges handlingen under 2 tim 25 min (!) ett hastigare
tempo än i första ﬁlmen. Jack Sparrow har
här en blodskuld att betala till den legendariske Davy Jones, de sju havens spöklike
härskare. Som vanligt är Jack lite förslagen
men suget att tjäna en hacka sätter honom
i klistret och jakten startar på den mytomspunna död mans kista, som är det enda som
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Johnny Depp tillbaka som pirat, mer laddad än någonsin.

kan rädda honom från evig förbannelse.
Depp har denna gång sällskap av Orlando
Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgård m
ﬂ. De digitala animationerna är överdådiga,
vilket visas som en del i det generöst tilltagna
bonusmaterialet.
Pirates of the Caribbean: Död mans kista
släpps vecka 47, distr. Buena Vista, tel. 08680 35 00.

DVD

Ambitiös ﬁlmhistoria
DOKUMENTÄR I vad som måste vara en
av de största satsningarna på svensk nutidshistoria släpper nu Nordisk Film serien
Svenskarnas egen Historia. Tidigare har olika
DVD-titlar endast lagt vissa platser under
luppen, där vi till exempel kunnat se Stockholm, Göteborg och Malmö tillägnas specialutgåvor som skildrat städernas historia.
Svenskarnas egen historia tar däremot
ett större grepp med ambitionen att fånga
in hela regioner. Serien kommer i tio delar
uppdelat på: Stockholm (episod 1), Västkusten (eps 2), Skåne (eps 3), Mälardalen (eps 4),
Dalarna (eps 5), Värmland (eps 6), Småland
Öland Östergötland (eps 7), Gotland (eps 8),
Södra Norrland (eps 9), Norra Norrland (eps
10).
Filmmaterialet till Svenskarnas egen
Historia kommer från privatpersoners egna
samlingar i kombination med SvTs arkiv. Det
vidgar därmed urvalet till att få fram intressanta historier ur svenskarnas familje- och
arbetsliv från 1906 och framåt.
Svenskarnas egen Historia del 1-10 släpps
vecka 44, distr. Nordisk Film, tel. 08-587 822
00.

Bamse i början
Bamse – De första äventyren heter den DVD med sex
svartvita ﬁlmer från 1966
om världens starkaste björn.
Rune Andréassons början
med den idag så populära
ﬁguren, ges ut av Nordisk
Film vecka 44, tel. intill.

Jagad i vargarnas rike
THRILLER Jean Reno spelar polisen
Jean-Louis som efter en rad sadistiska
kvinnomord tar upp kampen mot en
skoningslös undre värld, vars blodtörst
uppges placera Hannibal Lector i lä.
Jean-Louis blir själv ett villebråd när
han försöker inﬁltrera denna värld,
och handlingen drivs framåt i ett högt
och actionspäckat tempo. Regissören
Chris Nahon (Kiss of the Dragon)
och producenten Patrice Ledoux
(Nikita, Léon, Det femte elementet)
har lyckats skapa en hårresande och
actionfylld thriller.
Vargarnas Rike släpps vecka 44,
distr. Nordisk Film, tel. 08-587 822
00.
Aktuell high tech retur
Enemy of the State Extended Edition är en
påpasslig återutgivning av Buena Vista.
Filmen visade 1998 en vision om hur framtidens amerikanska övervakningssamhälle
fungerar bakom den oskyldiga fasaden. På
åtta år har hemskheterna förverkligats efter
WTC och Bush krig mot terrorn. En ﬁlm med
Will Smith och Gene Hackman man bör se
minst en gång om året för att påminna sig
om vad som är på väg även hit. Ute nu.

WW2 summeras
Pan Vision summerar nu den
omfångsrika serien om Andra världskriget man givit ut
under 2006. Detta markeras
med WW2 Classics: Battleﬁeld Limited Collection Box
som innehåller hela 18 DVD.
Släpps vecka 47, tel. 033-41
68 00.

Jean Reno är den jagande polisen som själv blir villebråd i
tempotäta thrillern Vargarnas Rike.

Puh ﬁrar 80
Lite oannonserat har Nalle
Puh hunnit ﬁra 80 år sen
sist. I samband med födelsedagen 14 oktober, släppte
Buena Vista en jubileumsutgåva på DVD av klassikern
”Filmen om Nalle Puh”.
Fortsatt ﬁrande väntas även
in på 2007.
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ARN

Från Allmänna Reklamationsnämnden:

Skrota & sälja
Skrotning eller försäljning av inlämnad vara kan endast ske efter viss tid
och med iakttagande av gällande lagregler. Följs inte reglerna kan kunden
ha rätt till skadestånd.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en mobiltelefon och tio månader senare
lämnades den in för reparation i butiken där han köpt
den. Telefonen var ”helt död”. Han hade kunnat ringa
med den på morgonen men vid middagstid fungerade den inte
längre. I samband med att han lämnade in telefonen ﬁck han
även lämna ifrån sig inköpskvittot. Istället ﬁck han ett inlämningskvitto. När han senare frågade efter inköpskvittot visade
det sig att det hade skickats med telefonen till serviceverkstaden. Enligt den person han talade med i butiken skulle dock
inlämningskvittot gälla som kvitto.
Enligt uppgift vid inlämningstillfället skulle reparationen
ta cirka två till tre veckor. Han lämnade sitt telefonnummer
till tjänstemobilen för att butiken skulle kunna nå honom när
reparationen var klar. En dryg månad senare, utan att han hört
något från butiken, gick han dit för att fråga vad som hade hänt
med telefonen. Han ﬁck besked att den hade lämnats till servi-
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ceverkstaden och att reparationen skulle ta cirka två veckor.
När han slutligen ﬁck besked från butiken visade det sig att
garantin inte gällde eftersom verkstaden hade konstaterat att
telefonen var fuktskadad. Detta är dock osannolikt. Han har
varit mycket rädd om den. Dessutom tittade han på kretskortet
under lupp innan han lämnade in telefonen. Han är elektriker
och TV-reparatör och även om han inte kan någonting om
elektroniken i en mobiltelefon, så kunde han se att det inte
fanns några beläggningar eller skador efter fukt.
Säljaren har påstått att man har sökt honom per telefon vid
ett ﬂertal tillfällen och lämnat meddelande på hans mobilsvar. Detta stämmer inte eftersom han inte har noterat några
missade samtal eller lämnade meddelanden. Om så hade varit
fallet, så skulle information om detta ha visat sig i displayen på
mobiltelefonen.
Kunden har yrkat omleverans och har som grund för sitt
yrkande åberopat bland annat att felet i mobiltelefonen skall
omfattas av garantiåtagandet.

Säljaren svarar
Säljaren har bestritt yrkandet och har som grund för bestridandet anfört att felet i mobiltelefonen inte omfattas av garantiåtagandet. ”Vätskeskadan i sig återfanns på mobilens kretskort
och syntes tack vare de oxideringar som hamnat på kretskortets
komponenter och bottenkontakten.”
I mitten av juni tog vi emot en mobiltelefon. Telefonen
ifråga gick inte att sätta på utan var helt död. Vi lämnade då
in den till leverantörens auktoriserade serviceverkstad. Medan

ARN
telefonen var inlämnad på service ﬁck vi vid ett ﬂertal tillfällen
samtal från kunden, som var mycket upprörd över att det tagit
så lång tid att få hans telefon lagad. Kunden var då informerad
om att det kunde ta upp till tio dagar innan den skulle vara klar.
Han bad mig då att kontakta honom på hans mobil om det var
något ytterligare. Ett par dagar senare ringde kunden igen och
var märkbart upprörd då han skulle åka iväg på semester och
behövde en mobil, han krävde då att vi skulle ge honom en ny
och ansåg att vi tappat bort hans telefon.
Jag kollade upp hur statusen såg ut på kundens mobil. Vi ﬁck
då veta att den var fuktskadad och att ingen åtgärd skulle göras
då den inte fungerar på grund av yttre påverkan, detvill säga
det var inte ett funktionsfel. Jag försökte då kontakta kunden
för att förklara men han gick inte att nå. Två meddelande har
därefter lämnats på hans mobilsvar, men han har efter det inte
återkommit.
Då inget svar givits av ägaren till mobilen inom tre månader
från att serviceverkstaden mottagit den, så stod det mellan att
kassera den eller för oss att betala en undersökningsavgift på
250 kr. Denna avgift tillkommer alltid då det inte är en garantiskada, och ska betalas av ägaren. Då ägaren inte varit anträffbar
och vi bara är skyldiga att ha ansvar för den i tre månader, så
valde serviceverkstaden att det var bättre att skrota den då den
ändå inte gick att laga.
Vi känner i dagsläget att vi gjort allt vi kunnat för att hjälpa
kunden. Att nu kunden lägger en anmälan hos ARN mot oss
tycks vara lite märkligt.

Nämndens bedömning och avgörande
”Enligt 21 § konsumentköplagen (1990:932) svarar säljaren för
fel i varan under garantitiden. Säljaren är dock inte ansvarig
för fel som uppträder under garantitiden om säljaren kan göra
sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed
jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller
liknande förhållande på köparens sida.
Det är ostridigt att mobiltelefonen omfattas av garanti och
att köparen påtalade felet under garantitiden. Säljaren har bestritt ansvar och hävdat att mobiltelefonen varit utsatt för fukt.
Säljaren har inte lagt fram någon närmare utredning, till
exempel verkstadsutlåtande eller motsvarande, kring den
aktuella skadan utan endast avvisat reklamationen genom ett
påstående om att mobiltelefonen är vätskeskadad på kretskortet
och bottenkontakten. Företaget kan mot denna bakgrund inte
anses ha gjort sannolikt att mobiltelefonen har skadats till följd
av felaktig hantering från köparens sida. Mobiltelefonen får
därför anses vara felaktig i köprättslig mening.
Av utredningen i ärendet framgår att den aktuella mobiltelefonen har skrotats. Säljaren har gjort gällande att bolaget
haft rätt att skrota mobiltelefonen eftersom köparen inte varit
anträffbar och därmed inte hämtat den inom tre månader.
Av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker
som inte har hämtats framgår att en näringsidkare under vissa
förutsättningar får sälja eller kasta en inlämnad sak. En sådan
förutsättning är att den som har beställt arbetet har anmanats
att hämta saken och upplysts om att saken annars kan komma
att säljas eller kastas efter en viss tid, minst tre månader från
anmaningen.
Nämnden kan konstatera att företaget inte har följt lagens
regler i detta fall, bland annat genom att skrota mobiltelefonen
utan att dessförinnan ha anmanat köparen på föreskrivet sätt.

Med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som ovan anförts
skall köparen yrkande om omleverans utan kostnad för honom
bifallas.
Nämnden rekommenderar säljaren att, utan kostnad för
köparen, byta ut den felaktiga mobiltelefonen mot en ny, felfri
eller en likvärdig mobiltelefon. Beslutet är enhälligt.”

Hur och när får skrotning ske
Nämnden konstaterar att säljaren inte har följt lagens bestämmelser när man skrotade kundens mobiltelefon. Eftersom
företaget har åsidosatt gällande bestämmelser är säljaren ersättningsskyldigt för den skada som kunden därigenom drabbats
av.
Lagtexten är omfattande. Ett sammandrag av lagtexten
skulle utelämna viktig information varför nedan återges hela
”Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har
hämtats”.

Inledande bestämmelser
1§
En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet
har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på saken eller
för att förvara den får sälja saken enligt denna lag. Detsamma
gäller beträffande en sak som näringsidkaren har tillverkat åt
någon som till väsentlig del har tillhandahållit materialet till
saken.
Vad som sägs om arbete i denna lag skall även gälla en förberedande undersökning som näringsidkaren utför för att utreda
omfattningen av eller kostnaden för ett arbete på en sak.
Denna lag gäller inte, om sakens ägare är försatt i konkurs.
2§
Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument som har beställt arbetet eller förvaringen
huvudsakligen för enskilt ändamål.

Förutsättningar för rätten att sälja
3§
En sak som inte har hämtats får säljas under förutsättning att
1. uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,
2. den som har beställt arbetet eller förvaringen (beställaren)
därefter har anmanats att hämta saken och i anmaningen har
upplysts om att saken annars kan komma att säljas efter viss tid,
minst tre månader från anmaningen, samt
3. den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut. Om
näringsidkaren har en fordran på beställaren för sitt arbete på
saken eller förvaringen av den, skall det av anmaningen framgå
vilket belopp som skall betalas.
4§
Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att
hämta den, om
1. ett år har förﬂutit efter det att uppdraget har slutförts eller
avtalet har upphört att gälla, samt
2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en
hundradel av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
5§
Om en fråga som rör avtalet om arbetet eller förvaringen prövas av domstol eller skiljemän, får saken inte i något
fall säljas förrän en skälig tid har förﬂutit efter det att tvisten
har slutligt avgjorts. Om en sådan fråga prövas av allmänna
reklamationsnämnden, får saken inte i något fall säljas förrän
en skälig tid har förﬂutit efter nämndens beslut i frågan.
6§
Om näringsidkaren känner till eller har anledning att
anta att annan än beställaren är ägare till saken, får försäljning
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äga rum endast om ägaren i god tid före försäljningen har
underrättats om att saken kan komma att säljas och efter vilken
tid detta kan ske.
Rateko&Foto ges ut av ElektronikBranschen
och når leverantörerna plus samtliga butiker
inom AUDIO VIDEO, El-Giganten, Euronics,
Expert, ONOFF, Power och SIBA, samt en hel
del fristående handlare.
Tidningen distribueras också till alla telekombutiker i kedjorna Dialect, The Phone
House, Ring Up, Telia och Vodafone, samt till
alla Cant-auktoriserade tekniker. Dessutom
går ett antal exemplar till serviceverkstäder,
leverantörer, skolor, bibliotek etcetera.
Våra 15 000 läsare tycker
(enligt läsarundersökning 2004)
• 99 % tycker att Rateko&Foto är en seriös
branschtidning
• 94 % tycker att Rateko&Foto är en trovärdig tidning
• 90 % tycker att Rateko&Foto är en professionell tidning
• 87 % tycker det redaktionella materialet
är välskrivet & trovärdigt
• 92 % läser alltid tidningen
8 % läser tidningen från & till
•
• 72 % sparar Rateko&Foto för framtida
användning
Annonsprislista och utgivningsplan ﬁnns på
www.elektronikbranschen.se
Det går också bra att ta kontakt med Birgitta
Hjorth, Annonsansvarig, enligt nedan:
tel:
08-508 938 59
mobil: 0709-61 20 01
e-post: birgitta@rateko.se

Sättet för försäljning med mera
7§
Försäljningen skall göras med omsorg och med beaktande av beställarens intressen. Den får ske under hand eller på
offentlig auktion.
Om näringsidkaren avser att sälja saken på offentlig auktion,
skall beställaren i god tid dessförinnan underrättas om tid och
plats för auktionen, såvida inte försäljningen sker med stöd av
4 §.
Vad som sägs i första och andra styckena om beställaren gäller även ägaren i fall som avses i 6 §.
8§
Om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda men
saken uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får den bortskaffas i stället för att säljas.

Redovisning till beställaren med mera
9§
Har näringsidkaren en förfallen fordran på beställaren
för arbetet eller förvaringen, får han täcka sin fordran med
vad som inﬂyter från försäljningen. Om saken enligt denna lag
har sålts eller bortskaffats utan att beställaren har anmanats att
hämta den, upphör näringsidkarens fordran på beställaren till
den del hans fordran inte täcks genom försäljning av saken.
10 § Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna överstiger näringsidkarens fordran, skall näringsidkaren utan dröjsmål betala ut överskottet till beställaren.
Första stycket gäller inte, om beloppet betalas till någon annan som har bättre rätt till det eller om beloppet sätts ned enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.
Första stycket gäller inte heller, om beloppet understiger
femtio kronor eller om näringsidkaren enligt denna lag har
sålt saken utan att beställaren har anmanats att hämta den och
näringsidkaren inte vet var beställaren kan anträffas. I dessa fall
tillfaller överskottet näringsidkaren.

Övriga bestämmelser
11 § Näringsidkarens skyldigheter att anmana eller underrätta beställaren enligt 3 respektive 7 § skall anses fullgjord
genom att anmaningen eller underrättelsen har sänts i rekommenderat brev under den adress som beställaren har uppgett
eller som är känd för näringsidkaren.
12 § Om näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter bestämmelserna i denna lag, skall han ersätta skada
som till följd av detta drabbar beställaren eller sakens ägare.

Sammanfattning

Kontakta Birgitta Hjorth för annonsbokning!
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Apparaten får säljas eller skrotas:
* efter att uppdraget har slutförts och kunden anmanats att
hämta apparaten samt att minst tre månader förﬂutit efter
anmaningen (3§). Anmaningen skall ha meddelats genom
rekommenderat brev (11§).
* efter att uppdraget har slutförts och ett år har förﬂutit får
apparaten säljas utan att kunden anmanats att hämta den samt
att försäljningsvärdet understiger en hundradel av basbeloppet
(4§), för närvarande mindre än 400 kronor.
* om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda men saken uppenbarligen saknar försäljningsvärde får den bortskaffas
i stället för att säljas (8§). ■
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IP-telefoni med maximerad rörelsefrihet?
Fråga efter Gigaset.
Siemens Gigaset C450 IP är något så unikt som en bärbar trådlös telefon
som klarar både analog telefoni och IP-telefoni. För dig så är skillnaden
knappt märkbar. Välj operatör i telefonens meny och slå numret. Telefonen
kan skicka och ta emot sms, har handsfree-funktion och kan med fördel
kopplas ihop med SX551 WLAN. Då har du ett sladdlöst system som klarar
både telefoni och dataöverföringar på upp till 108 Mbit/s. För mer info:
www.siemens.se/c450ip
www.siemens.se/sx551wlan

Gigaset C450 IP

23985tg_gigaset_c450_sx551_210x21 1

Gigaset SX551 WLAN dsl
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REDAKTÖR / OLA LARSSON / TEL 08 - 508 938 58

PRODUKTNYHETER NU PÅ NÄTET
Eftersom vi till detta nummer av Rateko&Foto hade så mycket
material valde vi att inte publicera några produktnyheter i tidningen, eftersom de ﬁnns tillgängliga såväl på Internet
(www.elektronikbranschen.se) som via mobiltelefonen
(mobil.elektronikbranschen.se). Om ni är inne och läser produktnyheter passa då på att poängbedömma produkten ifråga,
samt skriv gärna en kommentar – man kan göra både och oavsett om man väljer att använda sin dator eller mobiltelefon... ■

Vill du beställa eller vill du bli återförsäljare?
Kontakta Tura Scandinavia på telefon
0300-56 89 20
www.turascandinavia.com

Pålitlig partner!
Tura Scandinavia är återförsäljare för SanDisk sortiment i Sverige.
SanDisk har samtliga typer av de vanligaste minneskorten för digital
fotografering, mobiltelefoner och för spelkonsoller. Dessutom finns
läsare, bildvisare, USB-minnen samt MP3-spelare och tillbehör till dessa.
Sandisk minneskort har blivit prisbelönta för bl.a bästa minneskort.

Kontakta Tura Scandinavia
på telefon: 0300-56 89 20
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PERSONNYTT

EXPERT

SAGEM

M3

SONY

Fredrik Andersson blir ny
inköpschef för Expertkedjan
från och med årsskiftet. Fredrik, som närmast kommer från
Bauhaus, har 15 års erfarenhet av hemelektronikbranschen och har tidigare bland
annat arbetat som inköpsoch marknadschef på Power.
Fredrik har tidigare arbetat
på City Stormarknad, Coop
Elektro och Power. Detta innebär att han delvis går tillbaka
till en koncern där han arbetat
tidigare, nämligen norska
Expert ASA som även äger
Expert Sverige AB. ■

Sagem har anställt Henrik
Aronsson som ny vd för Sagem Communication Nordic.
Henriks främsta mål på sin
nya position är att utvidga
ställningen som svensk
marknadsledare för digital
TV-boxar också till de övriga
nordiska länderna samt att
bredda den nuvarande produktportföljen.
Henrik har en bred bakgrund inom försäljning i
bagaget och kommer närmast
från Canal Digital. Dessförinnan har han en lång bakgrund
från Power. ■

Jens Henriksen är ny affärschef för M3. Han kommer att
ha det huvudsakliga ansvaret
för utvecklingen av M3:s
produkter, både i print och på
webben. Jens kommer också
ansvara för att ytterligare
stärka M3 som Sveriges, enligt IDG, absolut effektivaste
kanal för att nå landets alla
prylälskare.
Jens Henriksen kommer närmast från Palm Sverige, där
han var Nordenchef. Tidigare
har Jens bland annat också
arbetat som Sverigechef för
Pricerunner. ■

Anthony Douglas har anställts
som nordisk marknadschef för
affärsområdet Personal Audio
på Sony Sverige. Personal
Audio omfattar samtliga
Walkmanprodukter, microstereo samt övriga bärbara
produkter.
Anthony Douglas kommer
närmast från Sony Österrike
där han var produktchef för
Home Cinema.
Han har tidigare arbetat
vid Sony Sverige under åren
2004-2005. ■
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KRÖNIKA

BARA NÅGRA RADER...

... om att det är fårt med pråket!
ATT DET KAN VARA ”fårt med pråket”, det konstaterade
datamaskinen Malte Lindeman, Valfrid Lindemans son i Hasse
Alfredssons gestalt redan i revyn Gula Hund 1964.
Och på den vägen är det emellanåt.
Språket, som egentligen är mänsklighetens brobyggare
individer emellan, kan också fel använt placera oss på olika öar
i tillvaron utan beröringspunkter med varandra.
Eller om jag ska uttrycka mig enklare – fortsätter exempelvis
hemelektronikbranschen att tala teknik-ﬁkon-språk lär avståndet till många konsumenter inte minska.
Jag blir inte alls glad att se att Sveriges största kvällstidning
(som numera delas ut tidig förmiddag) kallade Digital Home
för nördarnas egen mässa. Jag blir inte alls glad att betrakta
hemelektronikbranschen som något som bara några få utvalda
har möjlighet att sätta sig in i.
Likaså saknar jag i marknadsföringen av exempelvis Digital
Home omdömen som lockar ”vanligt folk” till produkterna.
Hemmaunderhållning är nog för många detsamma som spel
och nu är det väl så att långt ifrån alla är intresserade av spel.

responstid 8 ms, kontrast 1000:1, ljusstyrka 550 cd/m2, HDready, DVI-D med HDCP, 2 scartkontakter, S-video.”
Undrar just hur många munnar som vattnas hos vanligt folk?
Inte en rad om vad man skulle kunna använda den till, inte
en rad om upplevelser och hur mycket enklare och snabbare saker skulle kunna underlätta det vanliga livet. Och ovan
nämnda är långt ifrån det värsta jag läst - långt ifrån!

VARFÖR INTE MARKNADSFÖRA hemelektronikbranschen och exempelvis en mässa som produkter och upplevelser
som berikar och förenklar tillvaron. Här ﬁnns grejerna som
gör livet både enklare och roligare. Och de är långt ifrån så
invecklade som man lätt får intryck av genom att till exempel
läsa mycket av den annonsering som sker.
Jag läser följande rader i en annons i en av landets största
morgontidningar: ”32 tums widescreen LCD-TV, högupplöst
multi-media-TV i äkta aluminiumram till ett mycket bra pris,

NU ÄR DET KVINNORNAS tur att stå i centrum och det
är inte en dag för tidigt. SIBA arrangerade en konceptkväll i
oktober som startskott för att satsa på målgruppen kvinnor.
Men att kvinnor utgör ungefär hälften av landets befolkning
och står för 80 procent av besluten som rör inköp av produkter
till hemmet är väl ingen hemlighet för alla andra?
Visserligen satsar allt ﬂer på design och att skylta produkterna i en hemmaliknande miljö. Men fortfarande läser man
annons efter annons som knappast riktar sig till kvinnor - eller
äldre människor heller för den delen.
Kvinnor är en stark köpgrupp, den ständigt ökande gruppen
av äldre en annan. Det borde väl vara
väckarklockor om något för att få
branschen att börja kommunicera
så att ”vanligt folk” förstår vad man
menar?!
Språk, liksom kunskap, ska inte
slås i huvudet på folk, det är
till för att hjälpa varandra.
Med vänlig hälsning
Jan Bjerkesjö
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Japans bäst bevarade hemlighet

"IF Design Gold Award 2006"
– Prisbelönad Plasma
IF (International Forum Design) har tilldelat Hitachis
nya Plasma-serie designpriset, "IF Design Gold
Award 2006" för sin utmärkta design, materialval och
innovation i kombination med bland annat ergonomi
och användarvänlighet.
Är det inte hög tid att du får ta del av hemligheten?
Plasman och andra Hitachiprodukter finns att köpa
hos Expert, Power, Elgiganten och övrig fackhandel.

www.hitachidigitalmedia.com

“HD ready”-logon är ett varumärke för EICTA.
“Sakura-zu” Nationalskattsmålning av Hasegawa Kyuzo.
Hänger i Chishaku-In-templet i Kyoto.

Utsedd till årets plasma-tv
i Europa av EISA.

G L A S K L A RT !
E N P R I S B E LÖ N T FÖ R BÄT T R I N G F RÅ N LG .
Nu ruskar vi om tv-branschen igen. Den här gången med nyheten ”Clear Filter” som vi är ensamma
om. Redan i butiken kan du se att vi har tagit bort frontglaset från våra nya plasmaskärmar. ”Clear
^lter” gör att den inte behövs. Och när glasskivan försvinner, uppstår ingen värme mellan glasskivorna som måste blåsas bort av en bullrig ~äkt.Själva bilden blir bättre eftersom inget störande ljus
studsar omkring i luftspalten mellan glasytorna. Resultatet är en plasmaskärm som är tunnare och
minst fem kilo lättare än konkurrenterna. På köpet har den bättre kontrast och ljusstyrka än de
andra.Och en tittvinkel på mer än 160 grader. Läs mer på http://nordic.lge.com.

LIFE IS GOOD WHEN YOU SEE THINGS DIFFERENTLY
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