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

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

ANNONSPRISLISTA 2015

UTGIVNINGSPLAN 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------

IN N EH ÅL L

Radiohandelns tekniska och kommersiella organisationer

4/2015

Streaming

Musiklur från Marshall
Jättelikt högtalarsystem 2.0
Tonårsingenjörerna satsar nu på Norden

34

Omslag: Ulrika Nilsson Demm

20

16

TONÅRSINGENJÖRERNA SATSAR NU PÅ NORDEN

20

GRATIS OS FÖR MÅNGA

22

YAMAHA UTMANAR SONOS MED HÖGUPPLÖST LJUD

24

MOT EN MILJARD

27

FRÅN KASSETTBAND TILL BANK
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Den 29 juli blev Windows 10 tillgängligt som kostnadsfri uppgradering för befintliga användare av Windows 7 och 8.

Marknaden för streamade musiktjänster har exploderat de senaste två åren. Likaså
har multi-room som distributionskoncept för musik gått hand i hand med streamingsuget. Men marknadsledande Sonos är inte längre ohotade.

Musikstreaming har förändrat vårt sätt att lyssna i grunden, och musikälskarna är
de riktiga vinnarna, säger John MacFarlane, grundare och VD, Sonos.

Resurs Bank är resultatet av en grupp entreprenörers drömmar och visioner. Ett
företagsbygge som startade 1977 på en vind i fiskebyn Domsten nära Helsingborg.
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Jabra har lanserat Bluetoothlurarna Sport Coach som de första i världen med en
egen tränare i luren.

Hösten 1989 premiärvisades det unika högtalarsystemet TAD Reference på Sergelteatern i Stockholm. Ett kvarts sekel senare kunde ett tiotal inbjudna lyssna på de
imponerande högtalarna igen, och nu letar de efter ett hem...

Zound Industries menar att det saknats en smartphone som sätter musiken i första
rummet, och lanserar nu Marshall London – som den troligen mest högljudda
telefonen i världen.

Olympus lanserar OM-D E-M10 Mark II, den femte modellen i den prisvinnande
kameraserien OM-D – en kamera som vänder sig till seriösa hobbyfotografer.

Stereo to surround
sound, in seconds
The Philips Fidelio B5 soundbar creates surround sound using wireless detachable
rear speakers and subwoofer. Audiophile drivers and spatial calibration ensures
dynamic, balanced sound. Rears become independent speakers for music anywhere.
Join the obsession at Philips.com/fidelio

Philips Fidelio B5
Wireless surround soundbar speaker

L ED AR E
Stockholm – 28 augusti 2015
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Elektronikbranschen:

Det är
bara att
ösa

J

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

a, att ösa ur alltså. Om kemikalieskatten blir verklighet beräknas 2,4 miljarder kronor årligen
ösas ur branschen. Detta, plus de minst 30 miljoner kronorna i administrativa kostnader,
utgör en direkt försvagad konkurrens mot utländsk handel som till Sverige säljer exakt
samma produkter. Förslaget anger att detta leder till en minskad försäljning med 4,5
procent samt en överflyttning till obeskattad internationell e-handel med 0,4 procentenheter. Detta anser vi vara en extrem underskattning!
Redan idag är e-handeln i hemelektronikbranschen hög (mer än 30 procent för vissa
produktgrupper) och förväntas öka, även utan detta förslag. Hemelektronik har högst
försäljningsvärde över nätet och med hög ökningstakt. 2014 ökade e-handeln med hemelektronik med 17 procent. Under 2014 handlade svenskarna varor över internet för nära
55 miljarder kronor. Cirka 20 procent av all handel över nätet var handel från företag utanför Sverige. Var tredje konsument e-handlar från utländska aktörer varje kvartal. Lättheten att byta till en internationell e-handel har kraftigt underskattats av utredningen.

E
M

tt förväntat scenario är att svenska handlare flyttar sin egen verksamhet utomlands för att undgå den konkurrensnackdel det skulle innebära att fortsätta
sälja från Sverige. Butiker blir showrooms, men köpet sker on-line.
Förslaget är en mycket kraftig hävstång för att flytta konsumenterna från den fysiska
butiken till e-handeln. Detta ändrade köpbeteende leder till ett minskat personalbehov,
dels på grund av försämrade svenska konkurrensvillkor och dels på grund av e-handelns
karaktär.

en det finns mer att ösa. Vi har ju kassettbandsskatten också. 3,5 ytterligare miljarder ska plockas ur konsumenterna via elektronikbranschen.
Man kan göra en grov uppskattning av vad det skulle innebära om
Copyswedes nya tolkning där alla produkter som kan användas för privatkopiering, även
multifunktionella produkter som smartphones, surfplattor och datorer skulle omfattas av
privatkopieringsavgift.
Om konsumenterna, som lagen anger, skulle betala 4kr per gigabyte (GB) lagringsutrymme för mobiltelefoner, surfplattor och datorer, skulle detta enligt våra beräkningar
innebära uppskattningsvis ytterligare 3,5 miljarder kronor till Copyswede. Vid en ersättning om 4kr per GB med det maxtak som Copyswede tillämpar om 80kr för surfplattor
och datorer över 80GB blir ersättningen till Copyswede 575 miljoner kr. Beräkningen
utgör en grov uppskattning men är konservativ då spelkonsoler, som Copyswede också
vill ha betalt för, inte är medräknade samt att lagringskapaciteten har bedömts försiktigt.
Frågan är nu uppe i Högsta Domstolen som förhoppningsvis tar upp ärendet. ElektronikBranschen tillsammans med branschföreningen IT & Telekomföretagen motsätter
sig naturligtvis med all kraft att Copyswedes kompensation ska stiga alls, när alla vet att
privatkopieringen minskar.

KLAS ELM

Fyra gånger

roligare
TV

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

N YH E T E R
OUTNYTTJAD TILLVÄXTPOTENTIAL

DUBBLAD BETALNINGSVILJA FÖR STREAMING

Andelen svenskar som betalar för strömmad och nedladdad TV och
film ökar kraftigt och har fördubblats under det senaste året, visar en
Europeisk undersökning genomförd av Lightspeed GMI på uppdrag av
Samsung.
Svenskarnas ökade betalningsvilja berör även musikbranschen. Andelen som väljer att betala för strömmad eller nedladdad musik har
stigit med 73 respektive 133 procent sedan 2014. Undersökningen
visar även att TV:n är den pryl i hemmet som vi tillbringar mest tid
med och TV-tittandet ökar.
– Allt fler svenskar betalar för sin underhållning. En förklaring kan
vara att de senaste årens uppsving för TV-serier har präglat svenskarna, vars TV-tittande nu ökar. Kanske är det just tillgången till de
senaste serierna och musiken som även driver betalningsviljan för
strömmad underhållning, Marko Nurmela, VP Marketing & Communications, Samsung Nordic.
Svenskarna är inte ensamma om att i allt större utsträckning betala
för sina filmkvällar och spellistor. I övriga Europa har andelen av
befolkningen som betalar för strömmat TV och filmmaterial ökat med
400 procent sedan 2014, någonting som Marko Nurmela menar kan
kopplas ihop med tillgänglighet av strömningstjänster.
– Sverige var tidigt ute i Europa med att få tillgång till TV-serier
som tidigare bara funnits i USA, men som många svenskar läst om i
tidningen och på nätet. När internationella och lokala aktörer började
tillhandahålla detta material lagligt växte därför antalet användare
explosionsartat. I dag ser vi en mer jämn ökning i Sverige medan
många andra Europeiska länder går igenom samma förändring nu,
fortsätter Marko Nurmela.
Även om undersökningen visar en vilja från svenskarna att ha
tillgång till sin underhållning när som helst betyder det inte att TV:n
är ute ur bilden. Tvärt om är TV:n den elektroniska enhet svenskarna
tillbringar mest tid med och skärmtiden har ökat det senaste året. En
typisk dag med TV-tittande under 2014 innehöll 2 timmar och 10 minuters TV-tid och har i år stigit med 25 minuter. Den åldersgrupp som
står bakom den största ökningen är 16-24-åringarna, vars genomsnittliga TV-tid i år är 2 timmar och 24 minuter per dag. n

FAMILJEABONNEMANG HOS TIDAL

Globala musik- och underhållningsplattformen Tidal har offentliggjort
ett nytt familjeabonnemang för Tidal-medlemmar. Det nya erbjudandet ger konsumenter en rabatt på 50% på varje nya konto som
registreras under samma betalande användare. Erbjudandet gäller
för båda Tidals abonnemang, Premium (99 kronor per månad) och
HiFi (199 kronor per månad). Den primära betalande användaren kan
lägga till upp till 4 konton till sitt abonnemang, vilket gör det enklare
än någonsin för familjer att njuta av Tidal hemma och på mobilen. n
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Handelns företag skulle anställa fler om förutsättningarna var annorlunda. Framförallt är det höga arbetskraftskostnader som utgör det
största tillväxtbarriären. Det visar en ny rapport från HUI Research.
Svensk Handel och HUI genomför ett forskningsprojekt under 2015
med syfte att identifiera åtgärder som kan få handeln att anställa
fler. En första delrapport ”Vilka är förutsättningarna för fler växande
handelsföretag” har tagits fram och denna har nu kompletterats med
en enkätundersökning till Svensk Handels medlemsföretag.
Denna undersökning visar att:
* 40 % av handelns företag har ambitionen att öka antalet anställda under den kommande 3-års perioden. Av dessa uppgav 69 %
att de skulle öka antalet anställda mer om villkoren för företagande
var annorlunda.
* 47 % av företagen svarade att de inte hade ambitionen att växa,
men 55 % av dessa företag uppgav att de skulle ha ökat antalet anställda om villkoren för företagande var annorlunda.
* De tre största tillväxtbarriärerna enligt de företag som har tillväxtambitioner är höga arbetsgivaravgifter, sjuklöneansvar och höga
lägsta löner. Hela 85 % av respondenterna uppgav att arbetsgivaravgifterna var en barriär för att expandera företaget.
– Undersökningsresultatet pekar på att höga arbetskraftskostnader
utgör den största tillväxtbarriären för detaljhandelsföretag i Sverige,
säger Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef och professor i nationalekonomi, HUI Research.
– Till och med de företag som inte planerar att anställa nya medarbetare hade gjort det om villkoren för företagande var annorlunda.
Detta visar att det i handeln finns en dold tillväxtpotential för svensk
arbetsmarknad, säger Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel. n

NYTT OBJEKTIVMÄRKE FÖR PROFFSVIDEO

Focus Nordic meddelar att koreanska Samyang, som är mest kända
för sina prisvärda kameraobjektiv för konsumentmarknaden, lanserar
ett nytt varumärke för professionell video, XEEN.
Tre brännvidder kommer nu och ytterligare tre är planerade för
nästa år. Först ut är: XEEN 24mm T1.5, XEEN 50mm T1.5 och XEEN
85mm T1.5.
XEEN har fått sitt namn från ”scene” och ”seen”, och objektiven
anges vara konstruerade för att ge bästa tänkbara handhavande och
kvalitet, även i svaga ljusförhållanden. Alla tre har ljusstyrka T1.5 och
en perfekt rund bländaröppning för en vacker bokeh´, något som
kommer uppskattas av filmare som vill få en filmisk känsla i sina verk.
De har kalibrerad fokusskala i meter (för den europeiska marknaden).
Objektiven beräknas finnas i handeln i början av september. n

NYHE TE R
BONIAL.COM ETABLERAR SIG I SVERIGE

Bonial.com Group, som är den ledande leverantören av digitala
reklamutskick och en del av det tyska mediebolaget Axel Springer
SE, släppte 18 augusti nyheten att företaget expanderar till Sverige
genom lanseringen av Bonial.se (www.bonial.se).
Bonial.se är en mobilapp och en webbplats som ger svenska
konsumenter ett digitalt alternativ till traditionella reklamutskick.
Digitaltjänsten tar fram lokala erbjudanden baserat på användarens
platsinformation och låter kunden på ett enkelt sätt se, söka, välja
intressanta erbjudanden, som även kan delas i sociala medier.
Bonial.se vänder sig till landets främsta detaljhandlare och
omvandlar traditionella reklamutskick till ett digitalt format med ny
funktionalitet som inte finns i trycksaker. Kunden kan scrolla igenom
den digitala versionen, precis som de brukar, men kan också söka
efter en särskild produkt eller ett varumärke, hitta reavaror, skapa
shoppinglistor och påminnelser, dela attraktiva erbjudanden, videor
och annan produktinformation med sina vänner via sociala medier.
Bonial.se erbjuder detaljhandlare nya möjligheter att nå ut både
till konsumenter som just börjat gå från tryckt till digitalt reklam men
också en ny generation shoppare som är vana att shoppa via mobilen
eller datorn.
– Vi når ut till 20 miljoner användare världen över via våra appar,
som allt som oftast toppar listorna i internationella appbutiker. Vi
har redan visat att våra tjänster är ett måste både för både handlare
och konsumenter. Som marknadsledare i nästan alla segment inom
detaljhandel är vi mycket förväntansfulla när vi lanserar vår teknologi i Sverige, säger Christian Gaiser, VD och grundare av Bonial.com
Group.
Bonial.se kommer att skötas av teamet bakom Ofertia.com, som
förvärvades av Bonial.com Group i april 2015. n

PROBLEMLÖSANDE VÄSKOR

Nordic Photo Gear meddelar att Tenba Tools är en ny serie problemlösande småväskor för fotografen, som nu enkelt kan få ordning och
överblick på sina fototillbehör.
Tenba Tools är en serie av små väskor som skapar ordning på dina
kameratillbehör. Allt från minneskort, batterier, objektiv och allt där
emellan blir perfekt organiserat och skyddat.
Tools-serien innefattar minnesplånböcker, kabelväskor, vadderade
kamerainsatser för väskor och mer därtill. Allt anges vara designat för
att möta krav från professionella fotografer och filmare, samtdigt som
det är tillverkat med höga kvalitetskrav och material. Tenba gör aldrig
kompromisser, vilket inte du heller ska göra, meddelar företaget. n

9 AV 10 RADERAR INTE DATA VID MOBILBYTE

Nio av tio svenskar slarvar med att radera data från sina gamla mobiler och surfplattor. Många vet inte var informationen finns lagrad. Det
är dags att vakna upp nu, menar en säkerhetsexpert.
I en färsk undersökning svarar 82 procent av respondenterna att de
är måna om att deras personliga data inte kommer på villovägar när
de byter till ny mobil eller surfplatta.
Endast 7 procent uppger däremot att de säkrat att informationen
verkligen raderats från den gamla enheten. Det visar en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Elgiganten. i juli 2015 med ett
representativt urval på 1003 svenskar.
– Det är ett reellt hot att personlig information kan hamna i fel händer när endast 7 procent får professionell hjälp att radera innehållet.
När du gör dig av med din digitala enhet kan den nya ägaren i princip
få fri tillgång till hela ditt digitala liv. Detta innebär telefonlistor, SMS,
MMS, lösenord, webbläsarhistorik, bilder, videor och e-post, säger
Lars Löfsgaard, Försäljningschef på Ibas, Nordens ledande specialist
på data när det gäller rekonstruktion, radering och efterforskning.
Undersökningen visar att de flesta av oss antingen raderar data
själva när vi ska byta mobil eller surfplatta, eller helt enkelt förstör
enheten. Lars Löfsgaard menar att det på inget sätt innebär att informationen är borta för alltid.
– Dagens smartphones och surfplattor är kraftfulla datorer som
lagrar mer än vi kanske egentligen vill. Inbyggda funktioner kan radera mycket data, men du är inte garanterad att dina privata bilder är
borta för alltid. Om du provar att ta sönder enheten finns det heller
ingen garanti att SIM-kortet och det interna/externa minnet också
förstörs. Utmaningen är att de flesta helst enkelt inte vet var datafilerna finns lagrade på enheten, säger säkerhetsexperten.
Elgiganten säljer närmare 1 miljon surfplattor och 2,5 miljoner
mobiler per år i Norden och får dagligen frågor från kunderna om
radering av innehåll.
– Vår erfarenhet är att våra kunder är bekymrade över det här. Enligt undersökningen är bilder, dokument, internetbank och e-post det
som människor är mest rädda ska komma på villovägar. För oss har
det därför varit viktigt att kunna erbjuda en bra tjänst för radering av
data och vi har nyligen färdigställt supportavdelningar i alla varuhus
där vi kan hjälpa kunderna bland annat med detta, säger Lorentz
Jacobsson på Elgiganten Nordic.
– Det är illa att privatpersoner riskerar att utsättas för bedrägeri
eller se sina privata bilder distribueras på internet. För företag är det
en katastrof om känslig information skulle råka hamna i fel händer.
Privatpersoner måste kunna kräva att butiker raderar gamla enheter
med hjälp av en 100 procent säker programvara. Samtidigt borde
företag inkludera smarttelefoner och surfplattor i sina rutiner för
radering av innehåll, något som ofta redan finns på plats för datorer
och servrar, säger Löfsgaard. n
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N YH E T E R
SAMSUNG PAY TILL EUROPA

SMARTARE HEM MED MOTHER

Vill du ha ett smartare hem? Mother från tillverkaren Sense är en
spännande lösning för att hålla koll på dina vanor och dina prylar,
meddelar Media Markt, och berättar vidare:
Det hela är väldigt enkelt. Du kopplar in basenheten, Mother, till
ett eluttag via USB-kontakten på baksidan och sedan till din router
med en ethernetkabel. Med Mother levereras fyra stycken cookiessensorer samt olika typer av hållare till sensorerna.
Basenheten Mother kan du ställa på en bänk eller i bokhyllan. När
Mother hittat ut på nätet loggar du in på webbtjänsten och väljer
vilka funktioner som sensorerna ska ha. Detta sköts av olika appar. En
app håller koll på din sömn, en annan på dörrar, en tredje på kaffebryggaren och så vidare. Du aktiverar enkelt apparna genom att knyta
en eller flera sensorer till dem, och sedan sätter du upp ett schema
för hur de ska agera och hur du vill bli påmind.
Med Mother kan du lätt hålla koll på när barnen kommer hem
från skolan. Placera en cookie (sensor) i ryggsäcken, denna sensor
känner sedan av när ditt barn går genom dörren hemma. Du får en
notis i mobiltelefonen att ditt barn är hemma. En annan kul funktion
är att du kan se om dina barn borstat tänderna. Placera en cookie på
tandborsten och se hur länge ditt barn borstat tänderna. Eller varför
inte tävla i tandborstning med hela familjen.
Har någon i familjen medicin som de behöver ta. Placera en cookie
på medicinburken så kommer Mother hålla koll på om du tagit din
medicin och när du ska ta den.
Andra användbara appar är påminnelse när du ska vattna blommorna, inbrottslarm, stegräknare och sömnmonitor. n

MasterCard och Samsung Electronics Co., Ltd meddelar att man utökar sitt globala samarbete för att med hjälp av MasterCards MDESteknik (MasterCard Digital Enablement Service) lansera Samsung Pay
i Europa.
Samsung Pay är en mobil betalningslösning som gör det möjligt för
konsumenter med de senaste Samsung-mobilerna att betala kontaktlöst nyttjande NFC- och MST-teknikerna (Near Field Communication,
Magnetic Secure Transmission).
Kortutgivare har möjligheten att ansluta sig till MDES-plattformen
och aktivera Samsung Pay-tjänsten vid lansering. Konsumenter
med kort från någon av de deltagande kortutgivarna kan aktivera
sitt kredit-, bank-, eller förbetalda kort samt företagskort i Samsung
Pay-tjänsten. Tidigare i år meddelade MasterCard att man ansvarar
för tokeniseringen av Samsung Pay, med en lösning som är enkel att
skala för bankpartners i USA.
– Samsung Pay är nöjda med att samarbeta med MasterCard för
att tillsammans förse konsumenterna med en enkel och säker mobil
betalningsupplevelse hos en stor mängd handlare som idag accepterar MasterCard-kort. Samsung och MasterCard förenas i sin vilja att
med hjälp av ny teknik utveckla en betalningstjänst som lever upp till
de högt ställda förväntningarna som finns på framtidens mobila plånbok, säger Injong Rhee, vice vd på Samsung Electronics och globalt
ansvarig för Samsung Pay.
– Med en ökad globalisering och fler uppkopplade mobila enheter,
är vi stolta att utöka vårt samarbete med Samsung och nå ut med
Samsung Pay och MDES till kortinnehavare i Europa. Européerna har
varit världsledande med att ta till sig ny teknik för att handla och betala. Med vårt partnerskap med Samsung ser vi fram emot att bidra
till nya innovationer inom mobil handel genom att skapa enkla och
säkra digitala betalningsupplevelser för konsumenterna, säger Javier
Perez, vd på MasterCard Europe.
Samsung Pay planeras att lanseras i USA och Sydkorea senare i
sommar. Samsung arbetar för tillfället med att få med banker och
partners så den nya betalningstjänsten även kan lanseras i Europa. n

NIKKOR NÅR 95 MILJONER OBJEKTIV

Nikon meddelar att den totala produktionen av Nikkor-objektiv för
Nikons kameror med utbytbara objektiv har nått 95 miljoner.
Objektivutbudet omfattar över 90 olika typer av objektiv, inklusive
utbytbara objektiv för Nikon 1 avancerad kamera med utbytbart
objektiv.
De två nya professionella superteleobjektiven som är lättast i klassen, AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR och AF-S Nikkor 600mm f/4E
FL ED VR, (AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR: Bland 500mm autofokusobjektiv med fast brännvidd med en maximal bländare på f/4 som
är kompatibla med digitala SLR-kameror utrustade med en bildsensor
i full storlek och tillgängliga från och med offentliggörandet den 2 juli
2015) bidrog till att Nikon nådde sin produktionsmilstolpe.
Nikkor är Nikons varumärkesnamn för fotografiska objektiv. Namnet Nikkor uppkom genom att man la till ”r”, vilket var vanligt vid
namngivning av fotografiska objektiv vid den tid då namnet infördes,
till ”Nikko”, latiniseringen av förkortningen för Nippon Kogaku K.K.,
det ursprungliga namnet som användes när företaget grundades. n
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LITEN REFERENSHÖRLUR FRÅN JAYS

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB meddelar att q-Jays - världens
minsta hörlur med utbytbara kablar och en ny referens för precisionsljud och ljudteknik - nu finns tillgänglig för försäljning.
Den andra generationen av referenshörluren q-Jays finns nu
tillgänglig för försäljning. Produkten är utrustad med specialgjorda
dubbla balanserade armaturhögtalare, en solid konstruktion gjuten i
rostfritt stål samt utbytbara kablar för iOS, Windows och Android.
– q-Jays innovativa udd sätter en ny standard för ljudindustrin. Att
producera en q-Jays tar över 40 timmar och det är denna fullständiga och kompromisslösa strävan efter att skapa den bästa tänkbara
produkten som skiljer oss från andra. q-Jays markerar essensen i vår
affär och vilket typ av bolag vi är och vi är nu glada att nu kunna erbjuda denna efterlängtade produkt till våra konsumenter, säger Rune
Torbjörnsen, VD för Jays AB. n

NYHE TE R
SVENSKARNA KÄMPAR MED TEKNIKEN

48 procent av svenskarna upplever att hemelektroniken blivit så
komplicerad att det är svårt att hänga med. Det visar en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Elgiganten. Smart-TV:n är den
produkt som upplevs som mest komplicerad.
– Min nuvarande TV kan mer än min första dator kunde. Det är
inte konstigt att många upplever att de inte hänger med, säger Niclas
Eriksson, VD på Elgiganten.
Undersökningen visar att människors osäkerhet fördelar sig jämnt
mellan mobiltelefonen och datorn, men att smart-TV:n är den som
upplevs som mest komplicerad. Nästan hälften av de tillfrågade upplever att TV:n är en utmaning.
– Svenskarna köper ny TV i genomsnitt vart femte år och köper du
en TV idag så är det en helt annan produkt än för fem år sedan. Då
behövde du bara koppla in den i eluttaget så fungerade den, säger
Niclas Eriksson.
Dagens TV är smart och kopplad till internet. Därmed kan du också
surfa, hyra film, strömma nät-TV, vara på Facebook, visa bilderna du
har på mobiltelefonen och mycket mer. Förutsatt att du får till internetuppkopplingen vill säga.
Nästan 30 procent av respondenterna i undersökningen uppger
att de har elektroniska produkter hemma som de inte vet hur de
fungerar.
– Vår kundtjänst får många samtal om produkter med upplevda fel,
men ett växande antal av dessa visar sig egentligen bero på att kunden inte förstått hur produkten ska installeras eller hur den fungerar,
säger Niclas Eriksson.
Svenskarna köper ny mobil i genomsnitt vart annat år och att få
med sig allt innehåll från den gamla mobilen till den nya är en uppgift
som mer än var tredje svensk kämpar med, visar undersökningen.
Elgigantens svar på den snabba tekniska utvecklingen är att öka
möjligheterna till adekvat hjälp. Bland annat genom lanseringen av
det nya service- och tjänstekonceptet KnowHow som även inkluderar
supportcenters i varuhusen dit kunderna kan vända sig för frågor och
hjälp. n

TVÅ NYA PLAYSTATION4

Sony har lanserat två nya PlayStation4, dels en ny modell av PlayStation4 som är lättare och mer energisnål och dels PlayStation4
Ultimate Player Edition med 1TB hårddisk. Med det dubbla hårddiskutrymmet kan spelare nu lagra ännu fler av sina favoritspel – något
som har efterfrågats av många spelentusiaster.
Den nya modellen av PlayStation4 är 8 procent lättare och minskar
energiförbrukningen med 10 procent jämfört med den nuvarande
versionen. Konsolen har en matt finish och kommer att finnas tillgänglig i två färger: Jet Black och Glacier White.
PlayStation4 Ultimate Edition släpptes den 15 juli. Nya PlayStation4
släpptes i Japan i slutet av juni följt av Nordamerika och Europa.
Med fler än 20,2 miljoner sålda enheter (1 mars 2015) globalt är
PS4 den snabbast säljande PlayStation-modellen någonsin. n

MICROSOFT LANSERAR SWAY

Att skapa snygga presentationer på ett snabbt och enkelt sätt är
något många drömmer om. Den 6 augusti släppte Microsoft sitt nya
digitala verktyg Sway som skall göra det möjligt för användaren att
skapa proffsiga presentationer med texter, bilder och video, på ett
snabbt och enkelt sätt och med en snygg design.
– Sway är ett riktigt bra verktyg som kan användas både på jobbet,
i skolan och privat för att skapa berättelser eller presentationer på ett
enkelt sätt. Och vi släpper det till både Windows 10, iOS och Android
för att kunna erbjuda de bästa produktivitetsverktygen till våra användare oavsett vilken telefon, surfplatta eller dator de använder, säger Helena Fuchs, produktmarknadschef för Office 365 på Microsoft.
Sway är kostnadsfritt för alla med ett Microsoft-konto och släpps
för Windows 10 och webb samt till iOS och Android-enheter i över
200 länder och finns på Svenska och över 30 andra språk.
Sway hjälper dig att skapa professionella presentationer på bara
några minuter, anger Microsoft, och berättar att du tar dina idéer och
ditt innehåll, exempelvis bilder eller text ur ett Word dokument, och
skapar i Sway en enhetlig och sammanhängande layout som hjälper
dina bilder, text, videos att presenteras tillsammans på ett sätt som
förbättrar din presentation – Sway gör dessutom att dina presentationer ser bra ut oavsett om de visas på en telefon, surfplatta eller dator.
En förhandsversion av Sway presenterades för första gången för 10
månader sedan som en del av Office-paketet och den fulla versionen
blir nu tillgänglig via Windows Store, app store och Play store.
– Sway är det senaste tillskottet till Office-familjen och representerar Microsofts ambition att hjälpa våra användare att spara värdefull
tid och få mer gjort. Det är ett intuitivt verktyg som automatiskt
sparar mina presentationer. Och eftersom allt synkroniseras så kan
jag komma åt dem från min dator, telefon eller surfplatta och enkelt
dela presentationerna med andra, säger Helena Fuchs. n

CANON FIRAR 110 MILJONER EF-OBJEKTIV

Canon meddelar att en ny milstolpe uppnåtts – ultravidvinkelzoomen
EF 11-24mm f/4L USM ledde till att EF-seriens objektiv nu har tillverkats i 110 miljoner exemplar (den 22 juni 2015).
Produktionen av Canons EF-objektiv startade redan 1987 i Utsunomiyas fabrik, där serien introducerades tillsammans med EOS systemkameror. Ända sedan dess har den globala efterfrågan på Canons
EOS-produkter och objektiv vuxit stadigt och samlat stöd från många
olika användare. För att kunna bemöta efterfrågan har produktionen
utökats till totalt fyra tillverkningsanläggningar – Canon Inc. (Taiwan),
Canon Opto (Malaysia), Sdn. Bhd. (Malaysia) och Oita Canon Inc.
(södra Japan).
Canons objektivserie EF består nu av totalt 71 modeller – inklusive
EF Cinema-objektiv för digital filmproduktion. n
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N YH E T E R
DANMON & ROSS VIDEO

TRES KUNDER SURFAR MEST I VÄRLDEN

Operatören Tre Sverige placerar sig i världstoppen då det gäller
användandet av mobil datatrafik 2014. Det visar en internationell
rapport från analysföretaget Tefficient som under 2014 följt 42 operatörers utveckling av datakonsumtionen.
Topplistan domineras av skandinaviska operatörer från Sverige,
Danmark och Finland.
Tres siffror i rapporten baseras på statistik från Post- och Telestyrelsen (PTS) och den visar att Tre Sveriges kunder konsumerar mest data
per abonnent bland världens operatörer. Tres kunder surfade i snitt
4,5GB per månad medan snittet bland svenska abonnenter ligger på
2,1GB data per månad. Sverige får se sig slaget av Finland som har
den högsta genomsnittliga dataanvändningen i världen med ett snitt
på 2,9GB per månad.
– Snabb surf är väldigt viktigt för oss svenskar. I takt med att användandet ökar höjs även kraven på oss operatörer att leverera en bra
surfupplevelse. Den här rapporten visar att svenska operatörer levererar en produkt i världsklass, men det betyder inte att vi kan luta oss
tillbaka och vara nöjda, säger Nicholas Högberg, vd på Tre Sverige.
Mobilsurfandet i Tres kundbas ökar successivt. Från 2013 till 2014
ökade dataanvändningen med 53 procent. Huvudsakligen beror det
på att mobilen får allt större användningsområden i kombination
med att fler byter upp sig till snabbare smartphones och bredband
och att mobila datanäten får allt större kapacitet.
– Det räcker med att gå tillbaka ett år för att inse hur pass mycket
vårt surfbeteende utvecklas. Under 2014 surfade vår genomsnittliga
kund cirka 1,5GB mer per månad jämfört med året innan – en ökning
som motsvarar cirka 25 minuters daglig musikstreaming, 10 dagliga
webbsidebesök och 5 minuters dagligt tittande på videoklipp, säger
Nicholas Högberg.
Tefficient är ett internationellt analys- och konsultföretag, som
kontinuerligt analyserar telemarknader över hela världen.
Topp-5 i Tefficients rapport:
1) 3, Sverige – 4,488GB/SIM-kort/månad.
2) Telenor, Sverige – 4,028GB/SIM-kort/månad.
3) 3, Danmark – 3,617GB/SIM-kort/månad.
4) DNA, Finland – 3,498GB/SIM-kort/månad.
5) Elisa, Finland – 2,863GB/SIM-kort/månad. n

REGERINGEN STOPPAR DAB

I Svenska Dagbladet Debatt kunde man den 23 juni läsa att mot bakgrund av svaren från remissinstanserna är regeringens slutsats att för
närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB +.
En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, skriver
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
www.svd.se/regeringen-stoppar-overgangen-till-dab-radio. n
12 RATEKO 4/2015

Danmon Svenska AB är glada att meddela att de har ingått ett samarbetsavtal med Ross Video där Danmon Svenska kommer att representera Ross video och kommer att erbjuda företagets hela sortiment av
live produktionslösningar till kunder på den svenska marknaden.
– Ross Video har en utmärkt relation med Danmongruppen totalt
och vi har haft stor framgång i de skandinaviska länderna där kunderna verkligen värdesätter Ross engagemang för utmärkt kundservice,
vår produktkvalitet och vårt omfattande utbud av live produktionslösningar för Broadcastmarknaden. Danmon är ett högt respekterat
namn i regionen så vi är mycket nöjda med att utöka vår räckvidd
med dem i Sverige och ser fram emot att hjälpa svenska kunder
producera ännu mer innovativa och engagerande program, säger Ivo
Guilini, Director of Sales för norra Europa på Ross Video.
– Vi har sett Ross Video utveckla sin närvaro markant i EMEA
under de senaste åren och det har varit omöjligt att bortse från
deras tillväxt. Vi är mycket glada över att få arbeta med Ross och ser
fram emot ett framgångsrikt samarbete här i Sverige, säger Robert
Tinterov, VD för Danmon Sverige. n

BRANSCHEN BAKOM MMS WEBBVALUTA

MMS meddelar att branschorganisationen IAB, Interactive Advertising Bureau, anser att MMS är bäst lämpad att förvalta en reklamvaluta för online video.
Vid ett seminarium slog IAB fast att det är MMS som är bäst lämpad att förvalta och vidareutveckla en valuta för online video. Detta
sedan en arbetsgrupp under ledning av David Mühle utvärderat olika
aktörer på den svenska marknaden.
– IABs Video Taskforce har under våren utvärderat olika lösningar
för mätning av reklamfilm online video och vi har konstaterat att
MMS har kommit längst i sitt arbete och har också en tydlig framtidsagenda. MMS har bra förutsättningar att fungera som en garant
för en valuta och vi hoppas att så många som möjligt av marknadens
spelare kommer att ansluta sig så fort som möjligt, säger David
Mühle.
– Det är ett viktigt erkännande av vår mätning och metod. Det
innebär förhoppningsvis att fler medieaktörer ansluter sig till MMS
valuta som därmed blir än mer relevant och heltäckande, säger MMS
VD Magnus Anshelm.
IAB är en världsomspännande organisation som verkar för att
främja onlineannonsering. IAB Sverige består av ett hundratal medieföretag och mediebyråer. n

Canal Digitals höstkampanj ute nu!

Familjepaketet och C More Max
fritt i 3 månader!
Canal Digital ToGo ingår
också fritt i 3 månader
Nu även med stöd för Chromecast!
Dema gärna för kunden. Appen laddas
ned gratis från App Store eller Google Play.
Du loggar in med samma inlogg som till den
nya återförsäljarwebben.
Kom ihåg att all sport från C More kan ses
direktsänt via ToGo.

C More Sport-nyheter
Rättigheterna för HockeyAllsvenskan
finns från och med nu hos C More och
nedsläppet är den 11 september.
PGA-touren i Golf kommer från och med
2016 att kunna ses av våra kunder med
C More.
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BCI #2 2015:

Mobilerna behåller greppet
”Bluetooth-högtalare, actionkameror och
smartphones, smartphones och smartphones”

•

TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

•

Å

rets andra ButiksChefsIndex visar att Butikscheferna
förväntar sig att vårens försäljningsframgångar för
Bluetooth-högtalare och andra trådlösa och bärbara
ljudprodukter kommer att fortsätta över sommaren. Försäljningen
av actionkameror, det vill säga videokameror specialanpassade
för olika aktiviteter, till exempel monterade på cykelstyret, hjälmen eller surfbrädan, förväntar sig branschen också en fortsatt
bra eller ökande försäljning av.
Men framförallt visar BCI tydligt att mobiltelefoner behåller
greppet om svenskarnas efterfrågan. Försäljningen av smartphones fortsätter stadigt och ökar till och med från redan höga nivåer.
Vi har också ställt frågor om vad konsumenterna ställer mest
frågor om i butikerna. Jag hade förväntat mig att det skulle vara
trådlösa nätverk, fiber och kommunikation, men det är åter
smartphones som kunderna frågar om. Och det är väl egentligen
rimligt eftersom det är vad flest kunder köper. Därefter följer
frågor om smart-TV, ljudsystem och multiroom-lösningar.
Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att;
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Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar för trådlösa och bärbara ljudprodukter fortsätter
över sommaren.
Butikscheferna tror också på fortsatt bra eller ökande
försäljning av actionkameror under sommaren.
Smartphones är vad deras kunder ställer mest frågor om.
Därefter följer smart-TV, ljudsystem och multiroom.
Det är tydligt att mobiltelefoner behåller greppet om
svenskarnas efterfrågan.
77 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik.
80 procent av butikscheferna ser positivt på försäljningsutvecklingen i sin butik under kommande halvår.

Snabbindex

Vi presenterar även Snabbindex för juni i denna BCI. Ljudprodukter sålde fortsatt bra i juni (upp 54 procent jämfört med samma
månad 2014). Framgångarna för actionkameror fortsätter också.
39 procent fler såldes i juni jämfört med förra året. Detta till trots
var branschens totala försäljning i juni lägre än samma månad
förra året. Årets ackumulerade försäljning av samtliga produktgrupper ligger därmed 4,4 procent lägre än första halvåret 2014.
Sist vill jag rikta ett tack till alla medverkande butikschefer.
Den här gången satte vi nytt rekord, både i antal svarande (218
stycken, det vill säga 71 procent) och hur snabbt de flesta svarade
– TACK! n

B CI

Christer Lindqvist i NetOnNet Lagershop i Linköping.

Tjusning & utmaning
Fyra svar från Christer Lindqvist, varuhuschef
på NetOnNet Lagershop i Linköping, och han
avslutar med en egen spaning.

I

/ Vad tror du blir sommarens storsäljare?
Med tanke på det breda sortiment vi har inom portabla Bluetooth-högtalare så är det garanterat det som
blir sommarens storsäljare. Trenden går mot dyrare modeller i
år. Målgruppen är bred och vi har redan känt av en ökning från
tidigare år med en extra peak i mitten av juni samt under Bråvallafestivalen i Norrköping.
II / Actionkameror har sålt bra under vintern och våren – vad
tror du om den försäljningen under sommaren i din butik?
Försäljningen kommer även fortsättningsvis vara hög på dessa
produkter. Det som är extra roligt är att eftersom vårt varuhus lokalt ligger nära motorbanan Mantorp Park märks det att frågorna
om actionkameror blir fler och att försäljningen av dessa produk-

ter ökar i samband med deras event.
III / Vad pratar och frågar konsumenterna om?
Vi har en ökning av frågor inom det digitala hemmet. Fler och
fler konsumenter vill kunna ”samköra” sina hemelektronikprodukter med mobiltelefonen.
IV / Hur har försäljningen varit första halvåret och hur tror du
den kommer bli under nästa?
Vi har en positiv försäljningstrend och vi har sedan en tid breddat sortimentet med datorkomponenter samt tillhörande installationstjänster, vilket gjort oss mycket mer kompletta ur kundens
perspektiv, och där är försäljningen mycket positiv.
Jag har varit i branschen i 15 år och jag tycker fortfarande att
det är otroligt spännande med alla nya produkter som hela tiden
kommer. Det finns ingen annan bransch där den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt vilket både är tjusningen och utmaningen. Inför hösten så har jag stark tilltro till de nya generationerna TV-apparater som nu finns på marknaden och som börjar
ta fart försäljningsmässigt, LG OLED och Ultra HD TV. n
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Tonårsingenjörerna
satsar nu på Norden
Roy Nilsson är efter fem års frånvaro tillbaka
i konsumentelektronikbranschen, och skall nu
marknadsföra och sälja Teenage Engineerings
produkter i Norden.
TEXT: CJO & OLA LARSSON

R

oy Nilsson började sin karriär inom konsumentelektronikbranschen 1991 på Thomson i Helsingborg,
som säljare med distrikt Norrland. Sedan växte
arbetsuppgifterna, och när Roy 2007 gick vidare inom branschen
hade han varit försäljningsansvarig för det skandinaviska kontoret
i fem år.
Roy fortsatte som marknadschef för Audio Video, men efter
nästan 20 år i konsumentelektronikbranschen valde Roy att prova
något nytt och det blev ett byte av bransch – i fem år jobbade Roy
som försäljningschef för Boxon, ett av de största förpackningsbolagen i Norden.
Nu är Roy tillbaka i branschen och denna gång handlar det
om att sälja och marknadsföra Teenage Engineerings produkter i
Norden.
– Det skall bli oerhört kul och spännande att få vara en del av
framtidens hemelektronikmarknad, säger en entusiastisk och laddad Roy Nilsson som håller på som bäst med förberedelsen att ta
sig an uppdraget att lansera bland annat OD-11 på den nordiska
marknaden.

Högtalare

Vad är OD-11 undrar säkert många? Redan 1960 utvecklade
civilingenjören Stig Carlsson en rad berömda högtalare. En av
de mest kända högtalarna var OD-11 som lanserades 1974 och
såldes i över 100 000 exemplar enbart i Skandinavien. En svensk
HiFi-klassiker som nu blivit återskapad av Teenage Engineering i
samarbete med Stiftelsen Stig Carlsson Foundation.
Med inbyggd dator, 100 watts analog Class D förstärkare och
trådlös stereo, har den nya OD-11 utvecklats från en 70-tals klassiker till ett komplett, modernt musiksystem med allt inbyggt för
att spela högklassigt strömmad musik direkt från molnet eller
vilken enhet eller plattform man önskar. Högtalaren är via den
inbyggda datorns wifi-enhet uppkopplad via Internet och de
molntjänster som erbjuds idag.
Mjukvaran i OD-11 kan uppgraderas direkt över Internet. Därmed kan mjukvaror från olika musiktjänster integreras i högtalaren, som är fallet med Spotify Connect.
När man spelar musik från Spotify på en mobil enhet skickas en
digital signal som informerar OD-11 att ta över streamingen så att
man kan ringa från mobilen eller helt enkelt stänga av sin enhet
och bara njuta av musiken.
– Målet med OD-11 handlar om att omdefiniera vårt sätt att
konsumera musik och film i hemmiljö genom smarta och enkla
användarsnitt. Sedan är ju OD-11 en lättplacerad produkt med sin
tidlösa design, säger Roy Nilsson.

Trådlöst

Under de senaste åren har marknaden genomgått stora teknikförändringar till mer och mer trådlöst. Konsumenten har anammat
den nya tekniken genom ökat användande av streamingtjänster
och en naturlig utveckling är att konsumenterna framöver kommer ställa högre krav på produkterna – exempelvis vad gäller
prestanda, design och ljudkvalitet.
– Vi tror att utvecklingen håller i sig med en fortsatt bra tillväxt i
värde inom detta område i ett antal år framöver, säger Roy.
Under hösten kommer Roy att besöka och utbilda butikspersonal runt om i Norden i konsten att hantera och sälja framtidens
HiFi-produkter.

Syntar

Teenage Engineering är ett svenskt bolag, som lanserade sin
första produkt 2012. Då handlade det om en portabel synthesizer
(OP-1) som rönt stora framgångar i hela världen.
2012 steg Anders Halvarsson, grundare och tidigare VD på NetOnNet, in i Teenage Engineering som styrelseordförande och delägare. Anders berättar att man har entusiastiska användare i hela

Roy Nilsson med en OD-11 (foto: Ulrika Nilsson Demm).
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Teenage Engineerings OP-1.

FÖ RETAG

Teenage Engineerings OD-11 (till vänster) bredvid en Carlsson OD11 från 1974.

världen med allt från nybörjare till världsartister som producerar
musik. U2, Sean Lennon, Max Martin, Daft Punk, Depeche Mode,
Hans Zimmer och Jean-Michel Jarre har den bärbara synten OP-1
på sin topp 10-lista över världens bästa syntar genom historien.
Januari 2015 släpptes en ny serie syntar och denna gång i
fickformat, med namnet Pocket Operators. Produkten lanserades
tillsammans med HM-ägda modeföretaget Cheap Monday och
försäljningen har slagit alla förväntningar. Anders Halvarsson
räknar med att försäljningen kommer överstiga 100 000 enheter
bara hos Cheap Monday.
Anders berättar att USA har varit testmarknad för Teenage
Engineerings produkter, men nu är det dags för Norden, UK och
senare i år Japan. Flera nya produkter är under utveckling och
Anders ser framtiden an med stor tillförsikt.
Idag består Teenage Engineering av ett 30-tal anställda och omsättningen 2014 var 30 miljoner kronor. Prognosen ligger på det
dubbla för 2015, avslutar
en mer än nöjd styrelseordförande. n

Pocket Operator.

Anders Halvarsson med Ortho remote – tillbehörsfjärren till OD-11.
RATEKO 4/2015 17

H JÄL PM EDEL

Värmekamera i fickformat
Nya Flir C2 lanseras som världens första fullutrustade värmekamera i fickstorlek, och den
gör det möjligt för alla - både proffs och hemmafixare – att upptäcka bristfällig isolering,
otäta fönster, brott i golvvärmeslingor, överhettade kontakter och mycket annat.

F

lir C2 är en liten och lättanvänd värmekamera som
används för att upptäcka dolda problem i byggnader,
installationer och en rad andra användningsområden.
Den är lika liten och lätt som en modern smartphone, vilket gör
att man alltid kan ha den med sig.
Exempel på användare är fastighetsskötare, byggare, elektriker
och fastighetsmäklare, men även hemmafixare som får en ovärderlig hjälp att upptäcka dolda fel som inte syns med blotta ögat.
Funktionerna i Flir C2 känns igen från företagets avancerade
professionella värmekameror. Kameran klarar värmemätningar
mellan -10°C och +150°C och bildfältet är 45° brett, vilket gör att
C2 kan ta in stora delar av ett objekt även på korta avstånd.

MSX-teknik

C2-modellen är utrustad med Flirs unika MSX-teknik som i realtid
förbättrar värmebilden genom att lägga till konturer och detaljer
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från en inbyggd visuell kamera. Resultatet anges bli en tydlig bild
där det är enkelt att identifiera det man ser i värmebilden på den
tre tum stora, inbyggda pekskärmen. Värmebilden kan även i
realtid strömmas till en dator via USB. För dåliga ljusförhållanden
finns en inbyggd LED-belysning, som också kan användas som
ficklampa.

Bildbearbetning

Värmekameran är enkel att använda och alla funktioner sköts
intuitivt via pekskärmen. Med en enkel knapptryckning sparas
både värmebilder, vanliga bilder och MSX-bilder samtidigt i
jpg-format. I programvaran Flir Tools som följer med kameran
kan bilderna analyseras och bearbetas i efterhand. Flir Tools är
också användbart för att skapa enkel och tydlig dokumentation av
mätningarna.

Om Flir

Flir grundades i USA 1978, men i Sverige började företagets
IR-historia redan på 1960-talet, som en innovationsenhet inom
AGA-koncernen. Sedan dess har företaget växt och idag är Flir
världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av
IR-system, för både civilt och militärt bruk.
Utvecklingen av många av Flirs produkter sker vid företagets
svenska anläggning i Täby, norr om Stockholm. Flir är noterat på
Nasdaqbörsen (NASDAQ: Flir). n

KILBURN PORTABLE ACTIVE STEREO SPEAKER

OS

Klas Hammar vid hissen på Microsofts kontor i Kista, Stockholm. Windows 10 är som att åka hiss, medan andra OS är som att ta trappan...

Microsoft Windows 10:

Gratis OS för många
Den 29 juli blev Windows 10 tillgängligt som
kostnadsfri uppgradering för befintliga användare av Windows 7 och 8, vilket innebär drygt
90 procent av alla konsumenter som är Windowsanvändare.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

icrosoft meddelade den 29 juli att Windows 10
finns tillgängligt som kostnadsfri uppgradering i 190 länder - för befintliga användare eller med
nya datorer och surfplattor. Windows 10 inkluderar innovationer
och nyheter som Cortana, en Xbox app och nya webbläsaren
Microsoft Edge. Windows 10 anges vara det säkraste Windows
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någonsin och levereras som en tjänst som automatiskt håller sig
uppdaterad med de senaste innovationerna och säkerhetsuppdateringarna. Windows 10 skall ge användaren en enhetlig upplevelse av operativsystemet och kommer finnas tillgängligt över en
bredd av enheter, inklusive datorer, surfplattor, telefoner, Raspberry Pi, Xbox One, HoloLens med flera – och har redan testas på
över 2 000 enheter och konfigurationer.
Microsoft meddelade även att en ny Windows Store och Windows Software Development Kit (SDK) finns tillgängligt från och
med 29 juli, vilket öppnar dörren till nya innovativa app-upplevelser på Windows 10.
– En ny era av Windows börjar idag. Från första början har
Windows 10 varit unikt – genom att vara byggt ut ifrån feedback
från över fem miljoner användare, genom att levereras som en
tjänst istället för en licens, och genom att erbjudas som en kost-

OS

nadsfri uppgradering. Windows 10 tar avstamp i vår vision om
en mer personlig teknikupplevelse, med en naturlig, mobil och
säker känsla rakt igenom. Tillsammans med våra partners är vi
glada över att kunna presentera det bästa Windows någonsin. Ett
Windows som kommer ge människor och organisationer runt om
i världen verktyg för att åstadkomma, förändra och göra otroliga
saker, sade Terry Myerson, Executive Vice President för Windows
and Devices Group på Microsoft, i samband med lanseringen.

Från måste till vill

När undertecknad den 8 juli träffade Klas Hammar, Affärsområdeschef Windows & Surface på Microsoft AB, konstaterades att
han varit på Microsoft ett år längre än undertecknad varit på
Rateko – 17 kontra 16 år...
Klas Hammar berättar att Microsoft med Windows 10 vill flytta
känslan och upplevelsen av Windows från ”måste ha” till ”vill ha”,
och han poängterar att det är en gemensam plattform oavsett
enhet – igenkänningsfaktorn är viktig.
– Målgruppen är de som vill få saker gjorda, och operativsystemet skall inte vara ivägen. Inställningarna hänger med mellan
enheterna, så att om man till exempel loggat in på ett nätverk
med en av sina enheter är nästa enhet redan inloggad när man
använder den, säger Klas Hammar.
Är det inte en smula kul att man uppmanas att ”reservera sin
uppgradering” när det handlar om mjukvara?
– Microsoft vill att så många kunder som möjligt uppgraderar
så snabbt som möjligt, och väldigt många reserverade uppgraderingen tidigt, vilket innebar att cirka 3GB laddades ner till de
användarna, och då minskade man risken för problem som skulle
uppstått om alla användare hade laddat ner 3GB samtidigt den 29
juli, förklarar Klas Hammar.
Android blir allt vanligare som operativsystem i TV-apparater.
Kommer vi se TV med Windows 10?
– Den huvudsakliga underhållningsstrategin vad gäller TV är
Xbox, och man kan också använda Miracast från valfri Windows
10 enhet för att trådlöst överföra ljud och bild till sin TV. Det finns
dock ingenting som hindrar tillverkarna att bygga TV med Windows 10 som operativsystem, säger Klas Hammar.

Klas Hammar berättar att den intelligenta assistenten Cortana
(som sedan tidigare finns i Windows Phone) kommer i Windows
10, men inte på den nordiska marknaden till en början. Cortana
är mycket mer än röststyrning och ett exempel på dess ”intelligens” är att om man har ett möte inbokat i sin kalender kan man
få en notifikation om att det är dags att åka betydligt tidigare än
man planerat att åka, om det till exempel har inträffat något i
trafiken som gör att resan kommer ta längre tid än normalt.
– Windows 10 har stöd för alla typer av gränssnitt - som tangentbord, mus, pekskärm, röst - och anpassar sig automatiskt efter
vad som finns inkopplat. Det finns till exempel inloggning med
hjälp av kamera (för att man skall slippa knappa in lösenord) och
det fungerar inte att hålla upp en bild eftersom IR är involverat i
avläsningen, berättar Klas Hammar.

Uppdateringar

Om man skall sammanfatta vad Microsoft velat uppnå med det
nya operativsystemet Windows 10 i fyra punkter skulle det bli:
1. Det skall vara familjärt men bättre än tidigare.
2. Det skall vara en smidig process att uppgradera.
3. Det skall vara snabbt att starta samt energisnålt.
4. Det skall vara säkert.

Tidigare fanns Windows Update samt ”Long Term Servicing
Branch” (vilket är ett sätt att uppdatera där ett företag har en
egen server där uppdateringarna hamnar, och sedan testas allt
innan uppdateringarna efter godkännande implementeras på
företagets enheter – detta används av exempelvis sjukhus och
flygplatser) men nu finns även ett steg mellan de två; Windows
Update for Business.
I Windows 8 kördes alla appar i helskärmsläge men i Windows
10 körs de i fönsterläge på datorer, men i helskärmsläge på
surfplattor. Windows 10 har en ”Startknapp” och såväl meny som
levande paneler, och det är helt anpassningsbart. Enkelt uttryckt
skulle man kunna säga att det ser ut som en blandning av Windows 7 och Windows 8...
Innan lanseringen har det ryktats om att ni kommer börja ta
betalt för operativsystemet efter det att ni fått kunderna att uppdatera, med en månadsavgift. Hur är det egentligen med detta?
– Det är felaktigt. Vi kommer aldrig att ta betalt, säger Klas
Hammar.
Kommer det finnas boxar med Windows 10 i butik?
– Ja, Windows 10 kommer finnas för försäljning i butik, och
målgruppen är de som bygger sin egen PC, säger Klas Hammar.
Nu när ni ger kunderna gratis uppdatering till Windows 10, hur
kommer det påverka butikerna?
– En ny version av Windows driver ny försäljning av hårdvara.
Man börjar titta över vad man har, och man är öppen för nya
formfaktorer om man skall köpa nytt. Och även om uppgraderingen är gratis och enkel finns det alltid de som vill ha hjälp, av butik,
säger Klas Hammar.
Information om reglerna för uppgradering till Windows 10 på
nya och kompatibla enheter finns på www.windows.com. n

Ett exempel på hur Windows 10 kan se ut på en dator.

Så här ser Windows 10 ut på undertecknads stationära dator.

Fyra punkter
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När Yamaha uppdaterar sitt MusicCast-koncept gör
man det med i huvudsak åtta olika produktkategorier.

Yamaha utmanar Sonos
med högupplöst ljud
Marknaden för streamade musiktjänster har exploderat de
senaste två åren. Likaså har multi-room som distributionskoncept för musik gått hand i hand med streamingsuget. Men
marknadsledande Sonos är inte längre ohotade.
– Vårt erbjudande är bättre än Sonos eftersom vi kan streama
högupplöst musik. Till det krävs mycket mer processorkraft,
något som i stort sett alla våra konkurrenter saknar idag.
Dessutom har vi stöd för Dolby Atmos, säger Peter Björnsson
vid Yamaha Sverige.
TEXT & BILD: MATS LUNDGREN

R

ateko träffar honom under
Yamahas världslansering av
Re:Music, företagets uppdateringsevent i Hamburg av det trådlösa musikkonceptet de lanserade 2003;
MusicCast.
– Vi var tidigt ute med musik över WiFi,
men tekniken var inte helt mogen då.
Nu är den det, så pass att vi kan erbjuda
högupplösta ljudströmmar till de fyra hopkopplingsbara nya produkter vi lanserar
under hösten, berättar Peter Björnsson
vidare.
Tidigare samma dag deklarerade
Yamahas affärschef Jun Nishimura, med
en viss stolthet, att man redan från i höst
och ökande de närmaste två åren kommer
att lansera en rad nya ljudprodukter som
klarar kommunikation både via WiFi och
Bluetooth.
Redan från starten har man 23 produkter som lirar i konceptet MusicCast, och
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kan samverka med varandra där de står
utplacerade på olika ställen i ett hem.
Det är bara fyra produkter som samtidigt kan ingå i en ring ifall man vill kunna
behålla förmågan till finessrik styrning,
men man kan variera produkterna
sinsemellan. Ytterligare en fördel är att
systemet till viss del är bakåtkompatibelt,
det kan kopplas samman med äldre Yamahaenheter via blåtand även om appen inte
klarar fullt ut att styra produkterna.

Önskemål om bättre ljud

Med det nya Yamahakonceptet följer alltså
en app som gör att man kan skräddarsy
volymen i respektive utställd enhet, och
detta på ett mycket elegant sätt. Vilken användarvald mobil styrenhet spelar mindre
roll, funktionaliteten är densamma, men i
en minisurfplatta - som presentationerna
körs på - blir det svårt att inte imponeras
av gränssnittet.

– När vi pratade med designteamet om
detta bestämde vi omgående att kontrollen skulle var enkel, snygg och snabb,
säger Jun Nishimura med ett leende, och
lämnar sedan över presentationen till
Thorsten Eckhardz vilken raskt tar upp
tråden till varför Yamaha valt att redan
i midsommarveckan avslöja innehållet i
höstlanseringen.
I en undersökning om streamingvanor
och ljudupplevelse som det refereras till
från scenen, påpekas att det var speciellt
en sak som de 2 000 tillfrågade i de olika
världsdelarna efterfrågade.
– 54 procent av de tillfrågade ville ha
bättre ljud som primärt önskemål. Det är
därför vi är här, och att lanseringen sker
just nu, säger Thorsten Eckhardz, chef vid
Yamahas europeiska AV-division.

Gedigen routerteknik

Yamaha har lång erfarenhet av routerteknik. Man tillverkar routrar för flygplatser,
på skidanläggningar och inte minst sjukhus. En av de största tillbakahållande faktorerna för multi-room har varit sviktande
ljudkvalitet och haltande hopkopplingsförmåga i trådlösa ljudsystem.
Med Yamahas koncept är en enhet
ljudkällan, den trådkopplas till routern
som sänder ut musiken till de övriga enheterna. I viss mån fungerar också enheterna
som repetrar, även om det är kvaliteten
på routerns fulla räckvidd som avgör hur
långt ifrån och hur många barriärer i ett

STREAMING

hus som kan störa ut enheternas förmåga
att spela upp ljudet.
– Yamaha har ytterligare en fördel som
producent. Vi har våra egna ingenjörer,
vårt eget designteam och våra egna fabriker. Det garanterar hög kvalitet. Dessutom
sker den slutgiltiga avstämningen av
ljudet, sound tuning, separat i Japan och
Europa, av våra experter för marknaderna
där, påpekar Tadashi Sugiyama, chef på
Yamahas AV engineering department.

Teknikstart redan 1986

Tekniskt menar Yamaha att man för nära
30 år sedan bäddade för den utveckling
man möter nu. Redan 1986 kom företagets DSP-1. Nästa stora innovation skedde
med YSP-1 2004. Dessa grundläggande
komponenter gjorde att man kunde lansera MusicCast 2003. Nu har man nio olika
produkter, vilket man säger är mycket mer
än vad konkurrenterna mäktat med.
Men säg den teknik som helt står på
egna ben. Mycket av användarupplevelsen
hänger samman med hur enkelt tekniken
kan fås att fungera.
– Vi har förenklat stegen att komma
igång till tre enkla manövrar. Ett: ladda
hem appen. Två: anslut produkten till
nätverket. Tre: tryck på connect-knappen,
säger Thorsten Eckhardz nöjt.

Yamahas världslansering av sitt uppgraderade koncept MusicCast hölls i Hamburgs klassiska
konserthus Laeiszhalle, som annars är hemvist för stadens symfoniorkester.

Playback och streaming

Yamahas Re:Music innebär att konsumenten kan spela upp lagrad musik lika enkelt
som man kan ta emot streamad dito. Även
radiovågor går att streama ut till systemets
olika delar, och i teorin finns inga praktiska
hinder för att spela upp ljudinnehållet
också i trädgården, om en enhet placeras
där ifall vädret tillåter och blockerande
signalhinder saknas.
Yamahas erbjudande gäller högupplöst
musik i området 192 kHz till 5,6 MHz. Naturligtvis då att källan är högupplöst.
– Våra enheter drar som mest bara 3W i
standby-läge, det är hälften av vad konkurrenterna klarar, påpekar Eckhardz.
Yamaha har också slutit avtal med
Apples nya musiktjänst, vilket gör att
konsumenterna med de nya enheterna
får tillgång till hela iTuneskatalogen, låt
vara att det under lanseringsmötet inte
klart framgår hur länge och till vilket pris
därefter.
– Men vi ser samtidigt till att Spotify
finns med i vårt utbud, säger Thorsten
Eckhardz.
MusicCast har säljstart i september och
kommer i flera olika paketutföranden. n

Jun Nishimura berättade att man redan från i höst och ökande de närmaste två åren kommer
att lansera en rad nya ljudprodukter som klarar kommunikation både via WiFi och Bluetooth.

54 procent av de tillfrågade ville ha bättre ljud som primärt önskemål. Det är därför vi är här,
och att lanseringen sker just nu, säger Thorsten Eckhardz.
RATEKO 4/2015 23

S T R EAM IN G

Mot en miljard
Musikstreaming har förändrat vårt sätt att
lyssna i grunden, och musikälskarna är de
riktiga vinnarna.
TEXT: JOHN MACFARLANE, GRUNDARE OCH VD, SONOS

D

e senaste tio åren har vi på Sonos haft förmånen
att sitta på första parkett under musikstreamingens
utveckling. Vi har sett inspirerande, innovativa idéer
och teknologier växa fram och förverkligas. En del av dessa har
blomstrat medan andra har tynat bort. Två saker har dock varit
konstanta: musikälskarnas passion för deras favoritartister, och
deras beslutsamhet att göra vad som krävs för att lyssna på musiken de älskar.
Vi har nått en vattendelare när det gäller streamad musik.
Musikälskare utnyttjar ett snabbt växande landskap av teknik
och tjänster som omdefinierar vår musikupplevelse, och utökar
vårt engagemang med musik och artister på sätt som tidigare var
otänkbara. Streaming av musik har sedan länge växt snabbare än
köp av digitala nedladdningar och CD‐skivor, och vi kan nu se en
vändpunkt globalt. Denna fullständiga förvandling från ägarskap
till tillgänglighet kan bara jämföras med själva uppfinnandet av
inspelad musik. År 2021 tror vi att en miljard människor runt om i
världen kommer att betala för streamad musik.
Globalt sett består 92 procent av all musik som spelas på
Sonos-enheter av streamad radio eller betald on-demand – våra
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kunder undviker sina befintliga musiksamlingar och njuter av det
nära oändliga utbud som streaming har att erbjuda. Ett annat
intressant faktum: Den mest använda musikkällan i USA är Pandora – deras tjänst står för 50 procent av allt lyssnande. I Sverige
använder över 90 procent av våra kunder Spotify Premium på sina
system. Artister och skivbolag engagerar sig nu ordentligt för att
hitta nya sätt att höras och nå ut mer direkt till sina fans.

Musikstreaming är snart musik igen

Den senaste debatten om streaming har fokuserat på kortsiktiga utmaningar – frågeställningar som tillgänglighet, mobil
bekvämlighet och ersättning. Självklart är dessa diskussioner
viktiga, särskilt med tanke på att vi nu närmar oss 100 miljoner
och så småningom en miljard betalande lyssnare via streaming.
Alla grundläggande förändringar kräver nya affärsmodeller, och
består av en blandning av både det som är bra och det som är
dåligt. Industrin måste hitta en balans som gynnar både artist och
lyssnare.
Som utvecklingen av musik on-demand har visat oss, är enkelheten i lyssnarupplevelsen allra viktigast, något som ofta går stick
i stäv med musikbranschens position. Den digitala musikens relativt korta historia är fylld med exempel på hur långt musikälskare
är villiga att gå för att få tillgång till och njuta av musiken de älskar
– piratkopiering var utan tvekan en direkt konsekvens av bristen
på enkla legala alternativ.
Vårt yttersta mål som industri måste vara att skapa ett hållbart
ekosystem som både garanterar att artister kan lyckas och blomst-
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ra samt ger musikälskare sömlös tillgång till musiken tillsammans
med en revitaliserad lyssningsupplevelse. Helt kostnadsfria on‐demand tjänster kommer troligen inte existera i framtiden; det är
helt enkelt inte en lönsam modell för artister. Betalda on‐demand
tjänster har dock nått en vändpunkt som har enorma fördelar
för både lyssnare och artister, något vi förutspådde redan från
början.
Ett överflöd av streamingtjänster - från pionjärer såsom Spotify,
YouTube och Pandora, till senare aktörer som Tidal och Apple introducerar streamad musik för miljoner lyssnare, och innebär
stora förändringar i lyssningsupplevelsen via anpassade spellistor,
smarta algoritmer och andra, helt nya, hyperanslutna tillvägagångssätt. Lika viktigt är ett sunt utbud av specialiserade tjänster:
regionala tjänster som Saavn, specialister som SoundCloud eller
22Tracks som fångar annars otillgängligt material, upplev unika
Pause och nischade erbjudanden som MixCloud – alla försöker de
förse lyssnare med musiken de efterfrågar.

Förändra hur artister och fans möts

Musikindustrins fokus på mobiler har resulterat i en mängd akustiskt bristfälliga scenarier. Musikentusiaster har blivit tvingade att
pussla ihop dåligt fungerande hemmaljudanläggningar - iPhones
anslutna till gamla stereoanläggningar, bärbara Bluetooth‐högtalare ursprungligen avsedda för stranden och grillfester, skränande
otillräckliga laptop‐högtalare - hemmalyssningsupplevelsen, en
före detta bastion för HiFi‐perfektion har reducerats till en eftertanke.
Detta står i skarp kontrast till hur människor faktiskt vill lyssna
på musik. Undersökningen ”Share of Ear”, från Edison Research,
visar att över hälften av allt musiklyssnande i USA sker i hem-

met (53 procent), följt av bilen (30 procent) och på arbetet (13
procent). Vår egna globala undersökning bekräftar precis samma
beteende. Endast de musiktjänster som tillhandahåller en ordentlig hemmalösning kommer att lyckas på lång sikt.
Förändring är dock redan på gång. Smarta högtalaranläggningar anslutna till Internet med oklanderlig ljudkvalitet håller på
att revolutionera hur musik når människors hem. Detta genom
att underlätta uppspelning i flera rum, från flera källor, för flera
användare och, återigen, genom att göra hemmet till den bästa
platsen att upptäcka, njuta av och dela musik.
En annan grundläggande förändring ligger i att musikskaparna
hittar nya sätt att bli hörda och att bygga djupare, och starkare
relationer med sin publik. Det är en ny standard som kräver ett
annorlunda förhållningssätt till presentation och marknadsföring,
men som ger artister betydligt bättre och ökad kontroll över
hur deras musik upplevs. Dagens musikälskare kräver ett mer
handfast engagemang för att definiera sin personliga relation till
musiken och artisterna de älskar.
Med smarta högtalare och smarta telefoner som mellanhand,
kan artister njuta av en kreativ kanal för att dra fördel av streamingens möjligheter, och använda den kontexten som en kreativ
möjlighet och dynamiskt agera på fansens feedback i realtid. Den
fulla potentialen av streaming för att utveckla den kreativa processen är fortfarande outnyttjad och oändligt lovande.
Framtiden tillhör dem som kan skapa den mest sömlösa förbindelsen mellan lyssnaren, artisten och deras alster. När dammet
har lagt sig kommer det att vara artisterna som definierar hur
framtiden för streaming kommer att se ut, och ännu viktigare
hur den kommer att låta – vilket gör musikälskarna till de verkliga
vinnarna. n
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Låt musiken flöda
BeoLink Multiroom förenar Bang & Olufsenprodukter - såväl nya som gamla - till ett enda
trådlöst system, och gör det möjligt att spela
olika musik i olika rum – eller låta samma musik fylla alla rum.

A

tt använda BeoLink Multiroom är lika enkelt som
att tända ljuset, anger B&O, och berättar att när
musiken spelas upp behöver man bara röra vid sin
Bang & Olufsen-produkt för att starta Multiroom-upplevelsen,
varhelst man befinner sig i hemmet. Man behöver inte leta efter
sin smartphone eller fjärrkontrollen.
En TV från Bang & Olufsen kan anslutas till Multiroom-systemet, om man använder BeoRemote One eller den nya BeoMusicappen som ger intuitiv och fullständig överblick över systemet.
Med BeoRemote One eller BeoMusic-appen kan man länka eller
avlänka olika rum – och när man skall lämna hemmet behöver
man bara göra en gest för att sätta alla enheter i standby.

BeoSound Moment

Hjärtat i BeoLink Multiroom är det ”intelligenta” musiksystemet
BeoSound Moment, som anpassar sig efter lyssningsmönster
och väljer musik utifrån den aktuella tidpunkten på dagen. När
26 RATEKO 4/2015

man vaknar på morgonen behöver man bara knacka lätt på den
tryckkänsliga panelen av ekträ, så startar BeoSound Moment
favoritmorgonmusiken. Och vill man ta med sig upplevelsen till en
Bang & Olufsen-produkt i ett annat rum, behöver man bara röra
vid produkten. I vardagsrummet kanske man vidrör sin BeoPlay
A9-högtalare för att ansluta den till Multiroom-upplevelsen, och
i köket kanske man knackar på en väggmonterad BeoSound Essence för att låta musiken flöda därifrån.

Nytt liv i klassikerna

BeoLink Multiroom väcker också nytt liv i klassiska Bang &
Olufsen-produkter. Med BeoLink Converter kan man ansluta alla
de klassiska favoriterna, till exempel BeoSound 9000 eller skivspelaren BeoGram 4000, till Multiroom-upplevelsen.
Alla BeoLink Multiroom-produkter hålls aktuella via mjukvaruuppdateringar som fortlöpande ökar Bang & Olufsen-systems
livslängd och värde genom att leverera nya funktioner och finesser.
– Produkter från Bang & Olufsen är inte saker som man kasserar. Med BeoLink Multiroom betonar vi vårt engagemang för
kunderna, genom att skapa ett system där nya och klassiska
produkter kan förenas med hjälp av modern trådlös teknik, säger
Marie Kristine Schmidt, Vice President för Brand, Design & Marketing, Bang & Olufsen. n

FÖ RETAG

Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank, i företagets huvudkontor i Helsingborg.

Från kassettband till bank
Resurs Bank är resultatet av en grupp entreprenörers drömmar och visioner. Ett företagsbygge som startade 1977 på en vind i fiskebyn
Domsten utanför Helsingborg.
TEXT: CJO & OLA LARSSON

F

röet till Resurs Bank sattes av Thomas Paulson som
började att importera kassettband och radioapparater.
Med tiden kom fler samarbetspartners in i bilden och
företaget Resurs Radio & TV växte. Lanseringen av Sverige TV kom
att bli företagets enskilt största produktframgång.
Nya marknadsföringsidéer lanserades – nattöppet, öppet köp
samt räntefritt för att nämna några. 1989 renodlades verksamheten, medlemsföretagen ONOFF och SIBA tog över butiksverksamheten och Resurs fokuserade på tjänster till detaljhandeln.
1993 bildades försäkringsbolaget Solid och grossisten Order
hemelektronik (som 2011 bytte namn till Order Nordic).
2001 blev Resurs Finans bank i och med banktillståndet. Resurs
Bank är sprunget ur Resurs Finans som introducerade konceptet
räntefritt i mitten av 1980-talet. Delbetalning av exempelvis elektronik blev en succé och snart spreds framgången även till andra
branscher inom detaljhandeln.
2005 lanserades Supreme Card Gold. 2008 köpte Resurs Bank
Kaupthing Finans. 2010 expanderade man i Norge och 2012 blev
Nordic Capital ny huvudägare.

Bank till bank

Kenneth Nilsson har en lång historia med Resurs. 1988 lämnade
Kenneth Skånska Banken i Helsingborg med orden ”Aldrig mera
Bank”. Kenneth hade fått jobb hos Resurs i Domsten som ekonomiassistent. Kenneth hade tidigt insyn i elektronikbranschen
genom mamma Ulla som sedan 1980 jobbade på Audio Videos
huvudkontor i Helsingborg.
Hos Thomas Paulson fick Kenneth sin utbildning och fick jobba

med allt från butiksinventering till att utveckla nya koncept. 1993
blev Kenneth VD för Solid försäkringsbolag och jobbade hårt med
att utveckla direktförsäljning till konsument för att få Solid försäkringar att växa.
2001 tyckte Kenneth att han gjort en otrolig resa och hungrade
efter mera utmaningar och sa upp sig utan att ha ett nytt jobb.
Thomas blev förvånad och sade ”du får inte sluta, du får bli VD på
vår nya bank istället”. Så 13 år senare var Kenneth tillbaka i bankverksamhet igen – nu med att leda banken och ha siktet inställt
på att få banken att växa inom flera nya verksamhetsområden.

Hård skola

Kenneth beskriver Resurs som en hård skola där han fått möjligheten att jobba med entreprenören Thomas Paulson, företagsbyggaren Bengt Bengtsson och innovatören Hasse Westin. En
unik konstellation där det gällde att både ha snabb uppfattningsförmåga samt vara grym på huvudräkning för att hänga med i
svängarna, säger Kenneth med ett stort leende.
Sedan 2001 då Kenneth tog över VD-posten har banken utvecklats från 70 personer till idag cirka 600 personer. Huvudkontoret
ligger på Berga i Helsingborg där 350 av de anställda arbetar.
2012 hade Resurs bank cirka 6 miljarder i utlåning och 2015 ligger
prognosen på 15 miljarder på utlåning. Resurs Bank är idag Nordens ledande bank på säljfinans, med sammanlagt 350 anslutna
kedjor och 25 000 butiker.
I Helsingborg är Resurs Bank ett känt varumärke genom sin
sponsring av bland annat HIF fotbollslag.
Kenneth förklarar att de flesta anställda är själv aktiva, eller har
barn som är aktiva, och idrotten är viktig i samhället då den fostrar unga människor i både egna prestationer samt laganda, något
som är viktigt i ett företag.
Var står Resurs Bank om 10 år?
– Banken kommer fortsatta att växa och kanske ingår Resurs
Bank i någon annan bankkoncern eller är börsnoterade. Men en
sak är i vart fall säker, den är mycket större än nu, säger Kenneth
Nilsson. n
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Peter Hartmann, Jabra, demonstrerar nya Jabra Sport Coach.
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SPO RT

Egen tränare i luren
Jabra har lanserat Bluetoothlurarna Sport
Coach som de första i världen med en egen
tränare i luren.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

å Jabras pressmöte, som anordnades på gymmet Balance City i Stockholm city, i slutet av juni fick man reda
på att Jabra är störst i världen på Bluetooth headset
och att den första konsumentprodukten som lanserades med
Bluetooth, för 15 år sedan, var en Jabra.
Jabra har 950 anställda och bygger vidare på arvet från sitt
moderbolag, GN Store Nord, som har nästan 150 års erfarenhet
av att designa kommunikationslösningar. Idag är sport ett stort
fokusområde för Jabra. Träning är en ökande trend globalt och
Jabras ambition är att bli ett ”Sports Audio Brand”.
I Spike Jonze film ”Her” från 2013 blir Joaquin Phoenix (som
har huvudrollen) kär i sitt operativsystem Samantha, och Peter
Hartmann, Jabra, menar att vi inte är så långt ifrån det som målas
upp i den filmen – maximerad talkontroll är framtiden...
– Vi tävlar inte med brand value, med Beats med flera, utan vi
gör lite mer – så förhoppningsvis kommer säljaren rekommendera
Jabra till kunder som vill ha en sportlur, säger Peter Hartmann.

Nya lurarna

Jabras nya trådlösa Sport Coach-lurar skall hjälpa till att göra
träningen effektivare och roligare. Med hjälp av Jabras träningsapp Jabra Sport Life kan man skapa sitt eget träningsprogram, och
med inbyggd personlig tränare - PT - skall man få full kontroll över
sin träning.
Forskning visar att många ändrar sitt träningsupplägg för att
nå bättre resultat på kortare tid, anger Jabra, och berättar att ett
av de effektivaste sätten är högintensiv intervallträning där man
kombinerar olika metoder och använder kroppen som motvikt.

Enligt amerikanska College of Sports Medicine är den här trenden
ett utmärkt sätt att förbättra styrka, energi, fart och prestanda.
Jabra förklarar att deras nya trådlösa lurar Sport Coach är byggda speciellt för den här typen av träning. Den inbyggda sensorn
i lurarna känner igen över 40 olika övningar, som man kan skapa
sitt eget träningsprogram med.
Man kan planera, övervaka och spela in träningen och resultaten med appen Jabra Sport Life, där man väljer sina övningar och
får hjälp att maximera den personliga crosstrainingen.
– Vi arbetar för att ta fram innovativa ljudprodukter som kan
förstärka upplevelsen när man tränar. Vi började med produkter
för löpare och nu tar vi nästa steg genom våra lösningar som är
optimerade för crosstraining. Vi ser tydliga möjligheter för in-earlurar kombinerat med biometri, säger Jabras CEO René SvendsenTune.
Finns man bland de 81 procent som gillar att lyssna på musik
under träningen (enligt Jabras konsumentundersökning 2014) så
kan man lyssna på sina favoritlåtar i Dolby och få ännu mer motivation att jobba mot sina mål.

Allt fler tränar till musik

Jabra har nyligen lanserat ett flertal produkter i kategorin ”Sport”
och de har också gjort en undersökning bland personer som
aktivt tränar. Enligt Jabras undersökning visar det sig att hela 94
procent springer till musik ibland eller alltid och av dem vill 73
procent ha trådlösa lurar. Idag är det så många som 79 procent
som tränar 2-3 gånger i veckan och 96 procent har med sig sin
smartphone under joggingrundan. Över hälften av de tillfrågade
är intresserade av en lur med inbyggd pulsmätare.
Tidigare lanserade Jabra Sport Pulse Wireless tar både pulsen i
örat, underhåller och har inbyggd personlig tränare. Med lurarna
får man hjälp av en röst som i realtid peppar och informerar om
tider och hjärtfrekvens samt håller koll på förbränning och annat
som behövs för att optimera träningen. Allt med egen skräddarsydd musik och möjligheten att kunna ta emot samtal. n
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Marcus Andersson, VD Ambia Trading Group AB.

Ambia förvärvar Isolda
Ambia Trading Group AB, som är noterat på
AktieTorget, har 25 juni 2015 tecknat avtal om
förvärv av samtliga aktier i Isolda AB och dess
systerbolag Selector Logistik AB.

I

solda AB grundades 1988 av Henrik Osvald och är ett
nordiskt handelshus med produkter och tjänster för
konsument- och kontorsmarknaden. Med en omfattande
portfölj av starka konsumentvarumärken i segmenten livsstil,
musik och sport, samt tjänster och produkter inom kontors- och
datatillbehör, har bolaget idag en bas omfattande över 3 000
kunder. Isolda omsatte föregående år 516 miljoner kronor med
ett resultat av -1,6 miljoner kronor.
Selector Logistic AB, med ett modernt och automatiserat lager
på 4 000 kvadratmeter vid Torsvik i Jönköping, hanterar Isoldas
pack- och logistikarbete och levererar även dessa tjänster till externa företag, så kallad tredjepartslogistik. Läget är ett av Sveriges
ur logistikhänseenden absolut bästa. Selector omsatte föregående år 16,2 miljoner kronor med ett resultat av 3,5 miljoner kronor.
I och med förvärvet kommer Selector att på sikt hantera all
logistik för Ambia-bolagen.

Passande pusselbitar

– Den här affären tillför två passande pusselbitar till Ambias
strukturbygge. De synergier detta ger vår samlade verksamhet
kommer att stärka koncernens samtliga grenar och förenkla och
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effektivisera arbetet i alla led. Samordningsfördelarna kommer
att ge effekt redan under Q4 2015. För mig personligen känns det
väldigt stimulerande att få möjligheten att integrera Isolda och Selector i vår bolagsgrupp, och jag vet att alla inblandade delar vår
passion för handel och logistik, vilket varit grundbulten för Ambia
sedan start, säger Ambias VD Marcus Andersson.
– Nu är det dags att lämna stafettpinnen vidare. Jag är stolt
över det vi uppnått och den position vi med träget arbete
etablerat i Norden, och känner mig övertygad om att Ambia kan
utveckla Isolda och Selector vidare med fokus på fackhandeln och
en hög servicegrad, säger bolagens grundare och tidigare ägare
Henrik Osvald.
Genom förvärvet blir Isolda AB och Selector Logistik AB helägda
dotterbolag till Ambia Trading Group AB.
Köpet är uppdelat i en fast del, som i sin helhet är lånefinansierad, och en del som utgör tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är relaterad till det resultat som de köpta bolagen uppnår
kommande 12 månader.
Isoldas grundare, Henrik Osvald, lämnar bolaget men kommer
att finnas tillgänglig under en övergångsperiod.
Ambia, som har drivit Björketorparn sedan oktober 2014, går i
och med förvärvet från 27 till 59 anställda i koncernen.
– För Björketorpans del innebär det här självfallet stora möjligheter, både vad gäller sortiment och logistik. I övrigt jobbar Björketorparn vidare enligt tidigare plan med fokus på både breddning och utveckling av sortimentet, säger Anders Axén, operativ
chef för Björketorparn. n

PRO GRAM

Stärkt kreativ portfölj
Adobe stärker den kreativa portföljen med en
rad stora uppdateringar för Creative Cloud.
Alla 15 program. Adobe har dessutom lanserat
Adobe Stock, som ger tillgång till över 40 miljoner foton, grafiska bilder och illustrationer.

I

årets uppdatering av Adobe Creative Cloud har Adobe
nått ytterligare en milstolpe med sina kreativa verktyg
och tjänster, anger företaget, och berättar att den nya
versionen omfattar markanta uppdateringar av bland annat Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC och InDesign CC samt
nya appar till både iOS och Android.
– Det är vår största uppdatering av Creative Cloud hittills, med
nya funktioner i samtliga 15 Creative Cloud program. Vi har också
förbättrat integrationen mellan desktop-programmen och de
mobila apparna. Vi vill att alla ska kunna inleda ett projekt på
mobilen och sedan sömlöst ta det vidare på sin Mac eller PC då
alla inställningar och ändringar överförs automatiskt, säger Anna
Rose, Nordisk marknadschef för Adobe Creative Cloud.
Nu kan Android-användare också ta del av de kreativa apparna
Brush CC, Shape CC, Color CC och Photoshop Mix. Det tillkommer
även en ny video-app till iPhone – Adobe Hue CC, som via iPhonekameran fångar ljus och färgscheman, för att få till den rätta
tonen i Premiere Pro CC- eller After Effects CC-projekt.

Adobe Stock

Creative Cloud-användarna får nu också möjlighet att utnyttja
fördelarna av Adobes uppköp av stockfoto-tjänsten Fotolia. Tjänsten nylanserades under namnet Adobe Stock med 40 miljoner
foton, grafiska bilder och illustrationer och är fullt integrerad med
Photoshop CC, InDesign CC och Illustrator CC.
Priset för Adobe Stock är 107,50kr per bild eller tio bilder per
månad för 525kr (300kr för Creative Cloud kunder). Det är gratis

hämta lågupplösta bilder att layouta med, sedan kan man ladda
ner högupplösta bilder som automatiskt ersätter de lågupplösta i
programmen.
Exempel på uppdateringar i Adobe Creative Cloud:
* Adobe CreativeSync: En ny smart teknik, som minns favorittypsnitt, penslar, bilder, filer, metadata och synkroniserar dem
tvärs över olika enheter, så att användarna alltid har sina favoritverktyg till hands, oavsett om de öppnar sina projekt på mobila
appar, webb eller desktop.
* Dehaze: Lightroom CC och Photoshop CC har båda fått en ny
Dehaze-funktion. Dehaze eliminerar dimma och dis från foton,
inklusive för undervattensbilder, och ger extremt skarpa bilder.
* Lumetri Color Panel: Premiere Pro CC har fått en Lumetri
Color Panel, som gör det möjligt att justera färgkorrektioner, samt
Morph Cut, som förenklar utjämningen av jump cuts i intervjuer
som önskas se mer sammanhängande ut.
* After Effects CC har nu Uninterrupted Preview, så att ändringar kan göras samtidigt som man spelar upp videon som redigeras.
Nytt är också Adobe Character Animator, som via webbkamera
registrerar ansiktsuttryck, spelar in dialoger och lägger till rörelser
i realtid till en förkonfiguerad karaktär.
* Illustrator CC är nu tio gånger snabbare och tio gånger mer
precist än CS6. Med hjälp av en förstärkt Mercury Performance
Engine kan man till exempel zooma smidigt, utan förseningar, upp
till 64 000 procent.
* InDesign CC har också blivit dubbelt så snabbt när man zoomar, scrollar eller byter sida i komplexa dokument.
* Adobe Premiere Pro har cirka 250 nya funktioner, där en är
en funktion för att förkorta videoklipp. Om till exempel 1.16 min
ska bli 1.10min så tas sex sekunder bort – funktionen letar ställen
där det är tyst och kameran står still etcetera, för att förkorta på
bästa sätt.
* Adobe Photoshop använder nu 80 procent mindre effekt i
viloläge på en laptop. n
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L JUD

Lasse Mossberg skötte uppspelningen när TAD Reference provlyssnades av ett tiotal personer i Kongresshallen på Stockholm City Conference i
slutet av juni 2015. (Mobilfoto: Ola Larsson).

Mark Two Studioteknik i samarbete med Pioneer:

Jättelikt högtalarsystem 2.0
Hösten 1989 premiärvisades det unika högtalarsystemet TAD
Reference på Sergelteatern i Stockholm. Ett kvarts sekel senare kunde ett tiotal inbjudna lyssna på de imponerande högtalarna igen, och nu letar de efter ett hem...
TEXT: BENNY NORLING/BORESIGHT

T

anken med TAD-systemet
var att spela högkvalitativ,
inspelad musik i stora lokaler.
Syftet var att positionera Pioneer som ett
högkvalitativt varumärke på hifi-marknaden, med TAD som draglok.
Pioneer i Sverige ville ha ett ljudsystem i
demo-syfte som ”stack ut”. Det skulle kunna återge hifi i mycket stora lokaler. Det
skulle låta väsentligt bättre än andra och
vara baserat på produkter från Pioneer
och TAD – som Pioneer fortfarande äger.

TAD

TAD (Technical Audio Devices) kan sägas
motsvaras av Lexus för Toyota, det vill
säga en mycket högkvalitativ produkt i ett
betydligt högre prissegment. Enda undantaget var basförstärkarna – LabGruppen
hade de slutsteg som krävdes för att driva
de åtta bashögtalarna.
Även om CD:n började ersätta LP:n
i början av 80-talet tog det cirka sju år
innan CD-försäljningen var ikapp LP:n. Och
trots CD-teknikens förträfflighet med 96dB
dynamikomfång, så lät det inte alltid bra...
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Mark Two

Mark Two Studioteknik bildades av Lasse
Mossberg, Benny Norling och Andreas Olsson – som alla tre arbetade tillsammans
på Sveriges Radio i Stockholm. Lasse och
Benny hade, förutom sina uppgifter som
ljudtekniker, ett ansvar att följa upp utvecklingen inom ljudtekniken. Detta för att
förbättra ljudkvalitet och effektivitet inom
programproduktion och distribution inom
SR. Benny hade redan 1979 som ex-jobb
på KTH konstruerat den första digitalstyrda
mikrofonförstärkaren för Berwaldhallen,
och det har blivit många idéer och projekt
genom åren.
Trion kom tidigt - i samband med mäs�sor, utställningar och andra aktiviteter - i
kontakt med Gunnar Holm på Pioneer.
Högtalarprojekt diskuterades och firman
startades av de tre samtidigt som de jobbade kvar på SR.
Efter ett första, lyckat, projekt med TADhögtalare (kallat Stock-Holm) som bland
annat visades på Design Center i Stockholm beslutades att gå vidare med ett
större projekt, som skulle bli en kioskväl-

tare – TAD Reference by Mark Two.
Andreas bror Michael Dackerman blev
högst delaktig i formgivningen av TADhögtalarna. Han hade ett stort sinne för
design och var kompromisslös när det
gällde kvalitet.
Genom en moduluppbyggd design blev
högtalarsystemet synnerligen flexibelt.
Varje högtalarelement monterades i sitt
eget optimerade hölje. De övre registren
kunde vridas kring sin egen axel för att
anpassa ljudspridningen i varje lokal.

Showtime

TAD-högtalarna användes för demo av
Pioneers hifi-produkter och en rad evenemang anordades i mellersta Sverige – i
Sergelteatern (pressvisning), i Berwaldhallen (tillsammans med Sveriges Radio), i
Kungsträdgården, i Stadshuset, på Gröna
Lund samt i Västerås och Karlstad.
En egyptisk damorkester var med på
turnéerna (!) och systemet var en succé
var det än fick visa musklerna, men det
krävde även sitt ”team”. Pioneer hade
givetvis fokus på sin försäljning och marknadsföring. Mark Two Studioteknik hade
slutfört uppdraget med design, tillverkning
och integration med elektronik. Samtidigt
hade Lasse och Andreas sina jobb på SR
och Benny hade gått över till att satsa på
satellitkommunikation med den svenska
Tele-X-satelliten. Mark Two studioteknik
avvecklades – entusiasmen fanns kvar,

L JUD

I Rateko 5-1990 kunde man läsa en artikel om TAD Reference (artikeln finns som en PDF på www.rateko.se). Till höger trion i Mark Two Studioteknik: Benny Norling, Lasse Mossberg och Andreas Olsson – i samband med premiärvisningen på Sergelteatern i Stockholm 1989.

men det fanns inget team som hade
möjlighet att köra runt och demonstrera
TAD-högtalarna på heltid, och efter en
tid magasinerades TAD-systemet i sina 16
flight cases, på Pioneers lager.

Dimridå

Efter många år började Gunnar Holm och
trion i Mark Two Studioteknik undra var
TAD-systemet tagit vägen. Pioneer hade
avvecklat sitt lager i Stockholm. Ingen
visste var högtalarna fanns. Var de stulna?
Många år gick och ingen verkade ha någon
aning om var de var.
Hösten 2014 fick Gunnar ett hett tips
– det fanns ett antal flight cases på ett
Pioneer-lager i Borås. Vad skulle man göra
av dem?
Kunde det vara TAD-högtalarna?
Det var det, och allt skickades upp
till Stockholm och ett lager i Länna för
inspektion av Gunnar och ursprungstrion
från Mark Two. Intresset att se om de var
funktionsdugliga var stort!
Det visade sig att alla högtalarmoduler
var precis i det skick de var när de packades ner.
25 år gamla högtalare och elektronik –
fungerar det över huvud taget?
Lasse, Benny och Andreas gick igenom
systemet, mätte upp alla högtalare och
elektronik. Efter omfattande, datorbaserade mätningar och mindre reparationer
av elektronik samt justeringar så spelar
TAD-systemet bättre än någonsin...

Renässans

Ett tiotal inbjudna fick fredagen den 26
juni 2015 nöjet att höra TAD-systemet

spela i Kongresshallen på Stockholm City
Conference. I en lokal anpassad för 800
personer spelades högupplöst musik och
special-CD inför kritiska lyssnare. Efter första musikstycket kom det spontana applåder från publiken – samma reaktion som i
Berwaldhallen för 25 år sedan! Musik kan
beröra och får man uppleva inspelningen
som musiker och producenter tänkt sig
kan det bli fantastiskt bra.
En åhörare var Jörgen Nilsson på Ultimate Audio i Vimmerby. Han har mycket
kritiska öron och säljer dessutom mest
TAD-högtalare i hela Europa. Han var
imponerad och trodde vi kunde nå ännu
högre höjder med delvis ny elektronik –
det har ju hänt en del på 25 år.
All originalelektronik i form av förstärkare och aktiva delningsfilter användes.
Elektroniken var ansluten till ett 63A trefassystem och speciella nätfilter användes
för att eliminera eventuella störningar på
elnätet. Slutstegen till bassystemen (LabGruppen) har switchade nätdelar – unikt
för 25 år sedan. Dessa var nu uppdaterade
av konstuktören Dan Bävholm. Musiken
spelades upp från en laptop via en Oppo
BD 105 Multiformatspelare som även
fungerade som digital/analog-omvandlare
(DAC). Även CD-skivorna spelades ut från
Oppon.
Dåliga inspelningar kunde avslöjas direkt. Tyvärr lider många musikinspelningar
av dålig inspelningsutrustning, okunskap
och överkomprimering. Ljudtekniska Sällskapet (LTS) har ett speciellt analyssystem,
kallat MasVis, som avslöjar detta direkt.
TAD Reference by Mark Two visade sig
hålla måttet. Konstruktionen var klart före

sin tid och är modern även idag:
* Systemlösning med extremt bra vertikal spridning.
* Compound-teknik för välkontrollerad
bas (med fyra 16-tums baselement per
kanal).
* Extremt vibrationsdämpade högtalalådor med trelagersteknik.
* Mellanregister med aperiodisk dämpning i de lägre registren och effektiva
hornsystem för de övre registren.
* Välljudande, gaussiska delningsfilter
för bästa stegsvar och minimal ringning.
Med de nya möjligheterna att njuta av
högupplöst musik ökar också intresset.
Jämför man med TV-utveckligen har den
gått från SD till HDTV och snart till UltraHD – en utveckling mot allt bättre teknisk
kvalitet.
Samma utveckling kan nu ske på ljudsidan. Tjänster med hög teknisk kvalitet
finns redan (till exempel HD Tracks, Pono,
Masters for Itunes). Med TAD-systemet
går det att demonstrera högkvalitativ
ljudåtergivning med full dynamik i ett stort
auditorium och visa att begränsningarna
inte ligger på uppspelningssidan.

Officiell konsert

Efter de positiva reaktionerna från demonstrationen i Kongresshallen, så är planen
att anordna en ”officiell” konsert hösten
2015, och målet är att finna en lämplig
uppspelningslokal där TAD-systemet kan
ställas upp permanent.
Den som har förslag eller idéer kring
en permanent placering av TAD-systemet
är välkommen att höra av sig till Gunnar
Holm på holm.gunnar@telia.com. n
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Musiklur från Marshall

Zound Industries menar att det saknats en smartphone som sätter musiken i första rummet,
och lanserar nu Marshall London – som den troligen mest högljudda telefonen i världen.
TEXT: OLA LARSSON
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Marshall London
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone: GSM/3G/4G LTE
Android OS: Lollipop 5.0.2 med musikapplikationer
Display: 4.7-tums med Multi-touch och Gorilla glass 3
(1280 x 720 pixlar)
Processor: Qualcomm Snapdragon 410 1.2GHz Quad
Core processor med Cirrus Logic WM8281 Audio Hub
(separat processor för ljud)
Kamera: 8MP AF kamera med blixt plus 2MP frontkamera
Batteri: 2500 mAh utbytbart Li-Ion batteri
Minne: 2GB RAM, 16GB minne plus plats för microSD kort
Högtalare: Två fronthögtalare (18 x 13 mm stora)
Mikrofoner: Två MEMS mikrofoner med aktiv brusreducering
Trådlöst: WiFi a/b/g/n 2.4/5Ghz samt Bluetooth 4.1
med BLE & aptX
Anslutningar: Micro USB samt dubbla 3.5mm hörlursuttag
Positionering: Assisted GPS och Glonass
Sensorer: ALS, Proximity, Accelerometer, Gyro och
E-compass
Mått: 140.45 x 70.25 x 9.45mm
Vikt: 145g

I

mer än ett halvt sekel har Marshall fokuserat på ljudet i
sina produkter, och Marshall London anges inte vara ett
undantag utan lanseras som den första mobiltelefonen
som sätter musiken på scenen, och sannolikt den mest högljudda
mobilen i världen.
Marshall London är försedd med dubbla högtalare på fronten,

18 x 13 mm stora! Under skalet finns ett dedikerat HiFi ljudkort
samt teknik för förbättrad basåtergivning, och Marshall London
anges kunna återge kristallklart ljud från lossless FLAC-filer.
Mobilen är också försedd med inte bara ett utan två hörlursuttag, och volymen kan givetvis justeras separat för de båda utgångarna. En ”global wide EQ” innebär att man inte behöver justera
ljudet i varenda app man använder utan endast behöver använda
en EQ oavsett vilken app man nyttjar för musiklyssningen. En
dedikerad M-knapp ger omedelbar tillgång till alla musikspelare i
mobilen, inklusive Londons egna spelare som har stöd för populära format som MP3, MP4, AAC och många fler.
Den inbyggda stereomikrofonen anges vara perfekt för inspelning ”on the go” och det finns också inbyggd brusreducering som
skall hålla högsta kvalitet.
Zound Industries meddelar att Marshalls DNA präglat såväl
hårdvara som design vid framtagningen av London. Den mattsvarta ytan är likadan som på Marshalls förstärkare för att ge ett
bra grepp och knapparna samt det analoga scrollhjulet - som
styr volymen mycket precist - är tillverkade av koppar för vacker
kontrast.
Marshall London lanseras i 22 länder i augusti/september och
mer information finns på www.marshallheadphones.com.
– Vi satsar alltid stort! För att alltid ge våra kunder den bästa
användarupplevelsen. När det inte fanns någon smartphone på
marknaden som satte musiken i första rummet skapade vi den.
Vi vet att våra kunder och den öppna marknaden är redo för vad
vi har ett erbjuda – en smartphone som standard, utvecklad till
världens bästa musikenhet, och vi lovar dig att Marshall London
inte liknar någonting annat du haft i din ficka, säger Konrad Bergström, medgrundare och president Zound Industries.

Hårda & mjuka värden

Nyligen meddelade Zound Industries att det franska riskkapitalbolaget Time for Growth investerar tio miljoner euro i Zound
Industries (vilket innebär att de kommer äga cirka tio procent av
företaget) och detta pengatillskott används nu till att kliva in på
mobilmarknaden.
Tanken bakom detta nya steg för Zound Industries är att mobiltelefoner idag har blivit stapelvaror – alla ser likadana ut och har
tillräckligt bra specifikationer. Och då är det känslor och mjuka
värden som avgör.
– Det finns andra som sätter in större processorer och bättre
skärmar. Men när det kommer till musikupplevelsen, hur du
lyssnar och hur du skapar och hur du spelar in musik, så är vi bäst.
När du gick in i en uraffär för 20 år sedan så var din första fråga,
håller den här klockan tiden? Idag ifrågasätter du inte ens det, du
tar funktionaliteten för givet. Istället väljer du på hur produkten
ser ut, vilket varumärke den representerar och vilken social status
den ger. Det är så vi tänker. Vi har gjort en nischad produkt för
kanske tre eller fem procent av befolkningen. Men de procenten
kommer att älska den. Och tre till fem procent av mobilmarknaden är en så stor marknad att vi inte ens kan föreställa oss den,
säger Konrad Bergström till Di Digital.
Android appen LoopStack är förinstallerad på Marshall London, och möjliggör fyrkanals ljudinspelning i 44kHz 16 bit. Och
eftersom det finns de som hävdar att DJ:s är dagens rockstjärnor
(något som återstår att se) kommer en DJ-app också vara förinstallerad.
Marshall London är utvecklad och designad av Zound Industries, och själva tillverkningen görs av kinesiska BYD. n
RATEKO 4/2015 35

F OT O

Ann Lerjeborn, nordisk produktchef på Olympus sedan december 2014, med nya OM-D E-M10 Mark II.

Ny OM-D – familjen växer
Olympus lanserar OM-D E-M10 Mark II, den
femte modellen i den prisvinnande kameraserien OM-D – en kamera som vänder sig till seriösa hobbyfotografer som gillar spontanfotografering och vill ha en klassiskt cool design.

•

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

•

A

nn Lerjeborn, nordisk produktchef på Olympus
sedan december 2014, berättar att Olympus fortsatt
arbetar utefter strategin där de identifierat tio målgrupper för sina kameror, och att den strategin varit framgångsrik
och är viktig.
Den målgruppsspecificerade marknadsföringen delar in potentiella kameraköpare i tio olika grupper, och Olympus tre kameraserier vänder sig till de olika målgrupperna enligt förljande:
• OM-D – Rational Pro/Semi-Pro, Passionate Pro/Semi-Pro,
Technical Enthusiast, Photography Enthusiast och Settled
Achiever.
• PEN – Young Expressionist och Llifestyle Cosmopolitan.
• Stylus – Active Explorer, Passionate Mums och Empty
Nester.
När det gäller OM-D E-M10 Mark II är den tänkta, typiska kunden en ”Settled Achiever” som uppfyller följande kriterier:
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•
•

En man mellan 35-50 år som bor i en stad och har medium
till hög inkomst.
Investerar i fina saker vid sidan av finansiella åtaganden
som boendelån och familjekostnader.
Stilmedveten inte bara vad gäller kläder utan även med
prylar, och ser en kamera som ett (mode)tillbehör.
Investerar i funktionella och högkvalitativa statussymboler, och köper med tanken att ha möjligheten att kunna ta
fantastiska bilder med en seriös kamera.

Uppdaterad prisvinnare

Föregångaren Olympus OM-D E-M10 blev utsedd till ”Bästa
spegelfria instegskamera” av TIPA 2014 och ”Bästa kompakta
konsumentsystemkamera” av EISA 2014-2015, och den kameran kommer leva kvar i sortimentet bredvid nya Olympus OM-D
E-M10 Mark II.
Den nya kameran har ett kompakt kamerahus helt i metall och
rejäla reglage, samt ett nytt tumgrepp som skall göra kameran
stabilare att hålla i när man fotograferar. En förbättring jämfört
med föregångaren är att den har 5-axlig bildstabilisering som
skall klara av att kompensera upp till 4Ev (istället för 3-axlig). Den
5-axliga bildstabiliseringen i Olympus OM-D E-M5 Mark II är ytterligare något vassare och skall klara av att kompensera upp till 5Ev.
Bland övriga nyheter finns en OLED-sökare med 2,36 miljoner
pixlar (istället för LCD-sökare med 1,44 miljoner pixlar), 4K time

FO TO

Olympus OM-D E-M10 Mark II med det kompakta och motordrivna zoomobjektivet 14-42mm F3.5-5.6 (som motsvarar 28-84mm).

lapse videofilmning samt Focus Bracketing-funktion. E-M10 Mark
II har också tiltbar 3-tums pekskärm, fjärrstyrning och delning via
WiFi och Olympus OI.Share app för smartphone.
OM-D E-M10 Mark II är den lättaste OM-D kameran hittills – kamerahuset väger 342g,och inkluderar man batteri samt
minneskort blir vikten 390g. Sökaren är mer centralt placerade än
tidigare och den elektroniska OLED-sökaren visar alla manuella
inställningar och effektfilter i realtid så att man har full kontroll
över hur bilden kommer att bli. Man kan finjustera inställningarna
för färgåtergivning, högdagrar, skuggpartier, bildförhållande eller
maxa kreativiteten med 14 Artfilter och nio Arteffekter.
OM-D E-M10 Mark II är en snabb kamera, säger Ann Lerjeborn,
och berättar att slutarfördröjningen är 0,22s vid användning av
avtryckaren samt 0,26s vid användning av pekskärmen – det är
alltså endast 0,04s skillnad, vilket är betydligt bättre än konkurrenterna.
Förutom drygt 40 Micro Four Thirds objektiv finns det en rad
tillbehör att tillgå, som till exempel kameragreppet ECG-3 (som
gör det lättare att hålla kameran stabilt, speciellt när man fotograferar med långt teleobjektiv), automatiskt linsskydd LC-37C
(passar M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake och
öppnar/stänger automatiskt när man sätter på eller stänger av
kameran) samt OM-D Messenger Leather Bag (skräddarsydd för
OM-D kameror och objektiv med klassisk citylook i två färgtoner
och matchande axelrem).
OM-D E-M10 Mark II finns i butikerna (endast kamerahus eller
i paket med M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake) i
mitten av september. Kamerahuset finns i silver och svart. n

Olympus OM-D E-M10 Mark II
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

16 megapixel Live MOS bildsensor.
81 punkters multipel AF.
Sekvensbildtagning med 8,5 bilder/sekund.
Höghastighets OLED EVF med 2,36 miljoner pixlar.
5-axlig inbyggd bildstabilisering som motsvarar upp till
fyra slutarsteg.
Kompakt lättviktskamerahus helt i metall med distinkta
metallrattar och retroinspirerat på/av reglage.
WiFi för fjärrstyrning (fokus, bländare, slutare, Live Bulb
och Live Composite) och delning via smartphone med
OI.Share appen.
4K time lapse video – filma i Ultra HD.
Kompatibel med mer än 40 Micro Four Thirds objektiv och
ett omfattande utbud av tillbehör.
14 Art Filter med ett urval av effekter för kreativa bilder
och video.
3-tums tiltbar högupplöst touchscreen LCD med fettavvisande, anti-fingeravtryck ytbehandling.
Inbyggd TTL blixt.
Olympus Supersonic Wave Filter som automatiskt rengör
bildsensorn från damm varje gång kameran startas.
Mått: (BxHxD) 119,5 x 83,1 x 46,7 mm.
Vikt: 342 g (kamerahus).
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PR OD UK T N YH ETER
FITNESSKLOCKAN VIVOWATCH

SLUTEN AUDIOFILLUR

Genom lanseringen av HD 630VB, har Sennheiser presenterat sin
första slutna hörlursmodell för audiofiler. Denna “cirkumaurala” hörlur anges leverera ett balanserat, audiofilt ljud och en distraktionsfri
lyssningsupplevelse, både i hemmet och på resan. Med en speciell
basjustering ger HD 630VB användaren möjlighet att justera basåtergivningen efter egen smak.
Sennheiser anger att man med HD 630VB kombinerar det briljanta
ljudet hos en öppen audiofil modell med excellent dämpning av
omgivningsljud.
– HD 630VB är en milsten för Sennheiser: För första gången har vi
transformerat vår långa erfarenhet av high-end audio till en sluten
design. Med passiv dämpning av omgivningen ger HD 630VB en pålitlig avskärmning från störande ljud, så fokus helt kan vara på musiken,
säger Axel Grell, Portfolio Manager Audiophile på Sennheiser.
Speciellt utvecklad för HD 630VB, är Sennheisers egen högpresterande spole ”hjärtat” i denna modell. Den skall leverera kraften som
behövs för en intensiv basupplevelse - som dessutom kan justeras
med en vridkontroll. Sennheiser anger att med en total harmonisk
distorsion på mindre än 0,08 procent (vid 1kHz och 100dB sound
pressure level) och tack vare en spole av ren aluminium presenterar
HD 630VB en ofärgad ljudbild med mycket precis återgivning av röster och instrument i mellanregistret och en briljant diskant.
Med så låg impedans som 23 Ohm är HD 630VB en idealisk följeslagare även för portabel musik, och med ett frekvensområde på 1042 000Hz är hörluren enligt företaget mycket lämpad för att återge
högupplösta ljudfiler. Att njuta av ljud på resan underlättas av en
hopfällbar design tillverkad i lättviktsmaterial. Sennheiser använder
matt aluminium på kåporna, bygel och justeringsdelar.
– Vi använder dessa robusta material för maximal uthållighet.
Dessutom har vi gjort örondynorna utbytbara, säger Axel Grell.
Med en fjärrkontrolll på höger kåpa och en integrerad mikrofon
kan användaren kontrollera musik och svara på samtal. n

Asus har lanserat VivoWatch på den nordiska marknaden, som en
smartare fitnessklocka som hjälper dig hålla koll på träning, prestationer och hälsa. För att det ska vara så enkelt som möjligt att alltid ha
med sig klockan är batteritiden upp till hela tio dagar samtidigt som
den är IP67-klassificerad (vattenresistent).
VivoWatch är fullmatad med smarta funktioner som hjälper till att
hålla koll på träningen, anger företaget, och nämner till exempel optisk pulsmätare (för koll på puls under träning och vila), stegräknare,
kaloriräknare (mäter puls och rörelse under dagen för att uppskatta
kaloriförbrukning), UV-indikator (håller koll på solens UV-strålning i
realtid och kan varna vid för höga nivåer) och sleep-tracker (mäter
sömnkvalitet och rörelser under sömnen).
VivoWatch synkroniseras via Bluetooth till mobiltelefonen. Genom
att ladda ner appen HiVio får man en smidig överblick av sina träningsresultat och har även möjligheter att göra inställningar, ställa
alarm med mera, anger Asus. Dessutom får man en notifikation på
displayen samt vibration när mobiltelefonen ringer.
Asus VivoWatch är kompatibel med både IOS och Android-telefoner. Klockan använder Asus gränssnitt KoodOS som fokuserar på
enkelhet och batteritid. n

NY PRO RUNNER-SERIE

Lowepro har uppdaterat sin populära Pro Runner-serie. De nya
ryggsäckarna får namnet Pro Runner II och anges vara anpassade för
moderna fotografers nya behov, med till exempel en speciell plats för
både bärbar dator, läsplatta och ritplatta.
– Dagens fotografer bär med sig en hel del tekniska prylar utöver
kamerautrustningen. Dessa nya versioner av ryggsäckar ger ännu
större skydd av utrustningen och har flera fack för ömtålig utrustning, som dator, iPad, ritplatta med mera samtidigt som storleken är
godkänd som handbagage, säger Kirstine Lindholm, produktchef hos
distributören Focus Nordic,
De nya ryggsäckarna, som finns i tre storlekar, har en väl skyddad del för kamerautrustning, Lowepros patenterade inbyggda
regnskydd, och remmar för att fästa säcken ovanpå till exempel en
resväska. På utsidan finns fickor/fästen för vattenflaska, stativ med
mera. n
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P ROD U KTNYHE TER
REGN & SMUTSSKYDDAD DORO

Doro har lanserat PhoneEasy 530X som en enkel och tålig mobiltelefon som klarar lite av varje. Modellen är IP54-klassificerad och
därför damm- och stänksäker, vilket gör den perfekt för såväl seniorer
som för hantverkare och andra yrkesgrupper som har behov av en
mobil som står emot damm och tål en regnskur. Doro PhoneEasy
530X är dessutom utrustad med en 2 megapixelkamera med blixt
och videofunktion, ett enkelt mail-program samt väderprognos på
startskärmen.
Doro PhoneEasy 530X är efterföljaren till den robusta Doro PhoneEasy 520X, och nytt är att mobiltelefonen är IP54-klassificerad.
– Vi har utvecklat Doro PhoneEasy 530X till personer i behov av
en mobiltelefon som tål lite extra. Det kan exempelvis vara aktiva
seniorer, som tillbringar mycket tid ute i naturen eller som bara vill ha
en telefon som de vet är pålitlig och tål att tappas eller bli blöt, säger
Camilla Nilsson, Nordisk Marknadschef Doro AB.
Förutom IP54-klassificeringen har Doro PhoneEasy 530X uppgraderats på en rad punkter: Den har en större skärm än sin föregångare
(2.4” jämfört med 2”), väderprognos på startskärmen, ett enkelt mailprogram plus att den är HD Voice-certifierad. Telefonen är dessutom
utrustad med en 2 megapixelkamera med blixt och video.
Precis som alla andra Doro-telefoner har modellen extra högt och
tydligt ljud, och den robusta och enkla designen ger användaren ett
stadigt grepp då gummiränderna på baksidan förhindrar att telefonen
glider ur handen, anger företaget. De förhöjda och tydligt separerade
knapparna skall göra det enklare att undvika feltryckningar
Doro PhoneEasy 530X har också en stark ficklampa som kan tändas
och släckas via en knapp på framsidan av mobiltelefonen.
Telefonen har också stöd för Doros egna molnbaserade tjänst, My
Doro Manager, så att telefonen kan fjärrstyras från en dator. Det ger
användaren och dess familj möjlighet att uppdatera telefonens innehåll och inställningar via internet. n

LJUSSTARK & VÄDERSKYDDAD VIDVINKEL

SOUNDLINK MINI II MED FLER FUNKTIONER

Bose har lanserat nästa generations SoundLink Mini Bluetooth-högtalare, som den mest funktionsrika och mobila SoundLink-högtalaren
någonsin. SoundLink Mini II har uppdaterats med högtalartelefon för
att kunna ta emot samtal utan hörlurar, längre batteritid som klarar
en hel dags (10 timmar) lyssnande, multianslutning för telefon och
surfplatta, samt röstmeddelanden som gör ihopparningen enkel.
Dessutom levererar den det kraftfulla, verklighetstrogna ljudet som
gjort den till världens mest kända minihögtalare, anger företaget.
– Den första SoundLink Mini överraskade verkligen. Det finns ingen
liknande högtalare på marknaden och den har ett ljud som fortsätter
att förvåna. Våra ingenjörer har sett till att den har samma prestanda
som förut – och lagt till nya sätt att använda den på, säger Jack Yu,
produktchef för Bose SoundLink-högtalarna.
Det går att ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt, så att man kan
spela upp musik eller annat innehåll från telefonen och surfplattan.
SoundLink Mini II lagrar de åtta senast använda Bluetooth-enheterna
i minnet så att de inte behöver paras ihop igen.
Högtalaren har samma kompakta storlek som föregångaren – den
väger 668 gram och är 5,1 cm hög, 18 cm bred och 5,8 cm djup.
– Soundlink Mini II är ännu ett exempel på vårt detaljfokus. Det
trådlösa finns överallt - men vi har förbättrat tekniken så att den låter
bättre, har bättre design och är lättare att använda - vårt fokus ligger
alltid på det här området. Kombinationen av SoundLink Minis fantastiska ljud och utseende med nya funktioner som är enkla, intuitiva
och briljant utförda öppnar ett nytt kapitel i vår historia, säger Jack
Yu. n

Utbudet av högpresterande objektiv till Fujifilms X-serie har utökats med den ljusstarka och väderskyddade vidvinkeln, Fujinon
XF16mmF1.4 R WR. Objektivet har en fast brännvidd som motsvarar
24mm i 35mm-format och en största maximala bländare på F1.4.
Den stora bländaröppningen och en närgräns på endast 15cm gör
att objektivet fungerar såväl för fotografering i svagt ljus som att ta
vidvinkelbilder med kort skärpedjup och vacker bakgrundsoskärpa,
anger företaget.
Objektivet har en optisk design bestående av 13 linselement
indelade i elva grupper med två asfäriska linselement och två EDlinselement för att minimera uppkomsten av sfärisk och kromatisk
aberration. XF16 F1,4 WR har två typer av antireflexbehandling, både
HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating) samt nyutvecklade Nano-GI (Gradient Index) som tillsammans effektivt skall reducera
ghost-effekt och linsöverstrålning. Objektivet väger 375g. n
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USB-MINNE MED DUBBELKONTAKT

Kingston har lanserat DataTraveler microDuo 3C USB-minne, med
dubbla gränssnitt, som fungerar med både standard USB typ-A (3,1,
3,0, 2,0) och USB Type-C portar. USB Type-C är en ny standard med
en bakåtkompatibel kontakt, som gör det möjligt för smalare och mer
eleganta enheter i framtiden. Det gör att en enda port kan fungera
som en punkt för överföring av data, videoutgång, laddning och även
kraft för kringutrustning.
Datatraveler microDuo 3C anges vara ett perfekt sätt att ge upp till
64GB extra lagringsutrymme för senaste modellerna av smartphones,
surfplattor och Mac samt är bakåtkompatibel med den nuvarande
generationen.
Detta snabba och enkla plug-and-play minne erbjuder USB 3.1 prestanda med läshastigheter på upp till 100MB/s och skrivhastigheter
på upp till 15MB/s.
– Datatraveler microDuo 3C har dubbla gränssnitt som rymmer
både USB typ-A och USB typ-C-portar för att ge användarna enkel
tillgång till det senaste USB-gränssnittet, säger Mikael Johansson,
affärsutvecklare för Kingston Sverige. n

Garmin har presentert Virb X och Virb XE, som nästa generation HD
actionkameror. De är kompakta och i ett nytt format med fler monteringsalternativ, och filmar i HD och med vidvinkel. De är vattentäta
ner till 50 meter och så robusta och vattentåliga att man inte behöver
något dykhus när man filmar under vattnet.
Virb X och Virb XE anges ha högkvalitativa bild- och ljudfunktioner och skall ge en helt ny användarupplevelse med G-Metrix. Med
hjälp av inbyggda och trådlösa sensorer fångar G-Metrix data som till
exempel hastighet och G-kraft och omvandlar den till animerad information på bilden för att skapa en häftigare användarupplevelse. Med
Garmins programvara kan man visa sina äventyr med fler detaljer och
skapa snygga actionvideos på ett enklare sätt, anger företaget.
– Med en ny design, förbättrade inspelningsalternativ, inbyggda
sensorer och introduktionen av G-Metrix representerar detta ett stort
steg i utvecklingen av actionkameror för både amatörer och proffs. Vi
är oerhört glada att kunna erbjuda dessa kameror så att marknaden
inte bara kan få se filmen utan även hur långt, snabbt och galet deras
äventyr verkligen är, säger Dan Bartel, försäljningschef för Garmin
International.
Virb XE är designad för att filma i HD-kvalitet vid 1440p/30fps
och 1080p/60fps med super slow-motion, bildstabilisering och i
olika zoom-nivåer. Virb X filmar i HD-kvalitet vid 1080p/30fps och
720/60fps med slow-motion och i olika zoomalternativ. Med stillbildssensor kan båda modellerna ta stillbilder och bildserier med upp till
12 megapixel upplösning. Dessutom har Virb XE funktionen Pro mode
med mer avancerade manuella kamerainställningar för vitbalans,
skärpa och färgprofil, ISO-begränsning och exponeringstid.
Det finns Bluetooth för enkel användning av headset och extern
mikrofon. Via inbyggd WiFi kan man koppla ihop kameran med sin
smartphone eller surfplatta och appen Virb Mobile, med vilken man
kan livestreama sin video så man ser vad man filmar, och man kan
kontrollera flera kameror samtidigt.
På den inbyggda 1-tumsskärmen kan man snabbt och enkelt ändra
inställningarna. Och med en enkel knapptryckning väcker man kameran och kan starta och stanna inspelningen. Det uppladdningsbara
och utbytbara batteriet ger upp till två timmars filmning vid 1080p. n

SPELHEADSET & GATULURAR

Creative har lanserat Draco HS880 Gaming Headset, som ett professionellt justerat, tåligt och bekvämt headset för realistiskt spelljud
med explosiv bas, som kan förvandlas till ett par gatsmarta hörlurar
när den flexibla bruseliminerande mikrofonen kopplas ur.
Creative Draco HS880 Gaming Headset anges ha en kraftig konstruktion och ett par finstämda stora neodymiumelement som kan
skapa så realistiska spelljud och explosiv bas att spelare kommer
häpna, och dess fullstora heltäckande hörselkåpor i mjukt konstläder
skall ge överlägsen komfort för långvarig användning.
Creative Draco HS880 Gaming Headset har en löstagbar bruseliminerande mikrofon, och den mycket effektiva bruselimineringen
minskar avsevärt bakgrundsljud för klar och exakt återgivning av tal,
anger företaget. Kopplar man loss mikrofonen så förvandlas headsetet genast till ett par gatsmarta hörlurar som skall leverera fantastisk
digital musikuppspelning från portabla medieenheter. n
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Tech21 har lanserat sin nya Evo-serie för Samsung Galaxy S6 och S6
Edge på den svenska marknaden. Evo-serien är skapad i det nya,
lättare materialet FlexShock för ett stöttåligt skal i minimalistisk och
mer slimmad design.
Evo-serien är nästa steg i utvecklingen av stöttåliga skydd för mobila enheter från Tech21. Alla skydd är integrerade med det vetenskapligt framtagna hybridmaterialet FlexShock som verkar genom att
absorbera, skingra och avleda den kraft som uppkommer vid stötar,
anger företaget, och berättar att FlexShock är ett formbart lättviktsmaterial som är optimerat för att klara tuffa påfrestningar och hårda
stötar. Tech21s Evo-serie är 30 procent tunnare än tidigare modeller
och finns i flera färger.
– Med varje ny generation telefoner går utvecklingen mot tunnare
och lättare produkter. Därför är det väldigt kul att kunna presentera
produkter som följer denna evolution. Evo-serien är 30 procent
tunnare än tidigare och erbjuder slimmade lättviktsskal. Men med
samma exceptionella stötskydd som tidigare, säger Håkan Sahlén,
Business Developer på Cenor Nordic, som distribuerar Tech21.
Tech21 Evo-serie lanseras först till Samsung Galaxy S6 samt S6 Edge
och finns i två modeller – minimalistiska och slimmade Evo Check
samt heltäckande Evo Wallet. n

LAPTOP MED ULTRA HD-SKÄRM

Toshiba har lanserat nya P-serien bestående av tre 15,6-tummare Satellite P50-C, P50D-C och P50t-C - varav den sistnämnda levereras
med 4K Ultra HD-skärm (3840 x 2160 pixlar). P-serien har guldborstat
aluminiumchassi och är 15 procent tunnare än sin föregångare från
2014.
Toshiba använder sig av skärmtekniken IGZO som anges avsevärt
förbättra batteritid, pekkommandon och betraktningsvinkel. Både
P50-C och P50t-C levereras med upp till femte generationens Intel
Core i7-processorer för förbättrad svarstid, batteritid, användning
av 3D-grafik och video- och fotoredigering. Båda modellerna kan
även utrustas med upp till Nvidia GeForce GTX 950M-grafik. P50D-C
är byggt med A10 APU-processorer och AMD Radeon R6-grafik för
förbättrad HD-streaming och online-gaming.
Från kvartal fyra levereras P50-C och P50t-C med Windows 10
förinstallerat.
Ultra HD-modellen levereras med Toshibas ChromaTune-kalibrering som möjliggör justering av skärmens färgtemperatur och skall
säkerställa att skärmen levererar ett naturligt färguttryck. Den levereras även med Toshibas förinstallerade ChromaTune-mjukvara där användaren kan välja optimal färgrymd för diverse multimedia och olika
program som körs på skärmen. I kombination med den högupplösta
skärmen levereras Ultra HD-modellen med högtalare från Harmon
Kardon och DTS Sound. n

TRÅDLÖS PROJEKTOR

Panasonic har lanserat en ny portabel projektorserie, som den första
som stödjer trådlös överföring via Intel Pro WiDi, för effektivare möten och undervisningar.
Nätverksmodellerna av VW350-serien stödjer trådlös spegling av
nästan all media, inklusive video, webbsidor och dokument, anger
företaget.
Intel Pro Widi möjliggör utökad support för multipla skärmar och
anslutningar av upp till tio datorer samtidigt. Ett valbart moderatorläge ger användaren full kontroll över vad som visas.
– Att koppla upp ett möte kräver tid och minskad produktivitet.
Kablar ska anslutas, ibland saknas de rätta kontakterna och ibland blir
det problem med både format och upplösning. Med Intel Pro WiDis
trådlösa anslutning presenteras det du vill på skärmen inom ett par
sekunder med endast en knapptryckning, vilket möjliggör effektivare
möten, säger Hartmut Kulessa, Marketing Manager Projector Products, Panasonic Visual System Solutions. n
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SMIDIG ACTIONKAMERA

Panasonic HX-A1 är en actionkamera för tuffa förhållanden. Kameran
är 8 cm lång, 2,6 cm i diameter och väger 45 gram. Den kan monteras
på bland annat hjälm, ryggsäck, cykel eller direkt på huvudet och
levererar videoinspelningar i Full HD. Kameran är vattentät (upp till
1,5 meters djup) utan extra skyddshölje, stötsäker (upp till 1,5 meters
höjd), samt tål kyla (ner till -10 C°) och damm.
Inbyggd WiFi gör det lätt att dela med sig till familj och vänner på
sociala medier via Panasonic Image-appen. Vid inspelningar med
HX-A1 kan bilden ses i ett underfönster på den trådlöst anslutna
videokamerans skärm, vilket gör det möjligt att slå samman två
simultant inspelade filmer till en. En helt ny värld av möjligheter kan
då utforskas, anger företaget, som till exempel att filma en skidåkare
från åskådarplats samtidigt som man upplever åket från skidåkarens
synvinkel.
En separat funktion för infrarött ljus och ett nattläge möjliggör
filminspelning vid mörka ljusförhållanden, till exempel i grottor och
nattetid. n

MMD, teknikföretaget som marknadsför och säljer Philips skärmar,
har lanserat 32-tumsskärmen Philips BDM3270QP som en skärm som
ökar användarnas produktivitet och erbjuder en enastående tittarupplevelse med hög grafik och levande bilder.
Philips QHD-skärmen (Quad High Definition) har en upplösning
på 2560 x 1440 pixlar (vilket är fyra gånger mer än 720p). Skärmen
anges leverera utmärkt färgåtergivning med 1,074 miljarder färger
och 12-bitars intern färghantering. Användare skall få mjuka, naturliga färger utan graderingar och färgränder. Skärmen har även Philips
senaste flimmerfria teknik, som reglerar ljusstyrkan för användare.
– Philips 32-tumsskärm är perfekt för användare som är trötta
på att jobba på små skärmar med låg upplösning. Större arbetsyta
och utmärkt QHD-upplösning är inte bara till för grafiska designers,
CAD-designer och arkitekter. Philips BDM3270QP passar alla som regelbundet jobbar med vanliga kontorsapplikationer och söker verktyg
som effektiviserar jobbet för dem, säger Frank Olsson, Nordenansvarig för MMD och AOC.
Med anslutningar som DisplayPort (för dataöverföringar upptill
10,8Gbps), HDMI och Dual link DVI slipper användare bildfördröjningar. Inbyggda högtalare förhöjer tittarupplevelsen ytterligare och
med hjälp av MultiView-teknik kan användare arbeta med innehåll
från två olika enheter parallellt på samma skärm. Tack vare skärmens
MHL-stöd kan användare även strömma mobilt innehåll på skärmen,
medan mobilen laddas. SmartErgoBase-funktionen gör att skärmen
enkelt kan anpassas efter användarens sitthöjd. n

PÅLITLIG MOBIL

Cat Phones har lanserat Cat B30, som en robust och funktionell telefon speciellt utformad för att användas i de tuffaste av miljöer. Cat
B30 anges vara den perfekta mobiltelefonen för utomhusarbetare
samt alla som behöver pålitlig röst- och textprestanda från sin mobil.
Med en IP67- (Ingress Protection) certifiering, är B30 vattentät till
en meters djup, dammtät och stötsäker. Det anges också klara 1,8
meters fall på betong.
Under 2014 levererades (enligt analysföretaget CCS Insight) 650
miljoner telefoner av samma typ som B30 – den globala marknaden
för denna typ av telefoner är uppenbar, särskilt i segmentet med
robusta telefoner, anger Cat Phones, och berättar att fler och fler enskilda mobilanvändare och företag får problem med att telefonerna
inte håller, vilket medför höga reparations- och ersättningskostnader,
därför är detta ett marknadssegment som kommer att förbli mycket
lönsamt.
– Cat B30 är byggd för användare som behöver en mobiltelefon
som de kan lita på. Från hantverkare till jordbrukare och skogsbrukare, om din telefon behöver leverera tillförlitlig röst- och textprestanda i kombination med klassledande hållbarhet, så är Cat B30 den
perfekta telefonen, säger Oliver Schulte, VD för Bullitt Mobile.
3G-telefonen Cat B30 har en 2-tumsskärm, FM-radio och MP3spelare, 2MP kamera och plats för två SIM-kort. n
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Garmin har lanserat Camper 660LMT-D, som en 6-tums navigator
med campingspecifika funktioner som vägvarningar vid brohöjder,
viktgränser och skarpa kurvor och anpassad ruttnavigering1 som
tar hänsyn till storlek och vikt på din husbil eller husvagn. Camper
660LMT-D har också en omfattande databas över campingplatser och
tjänster där man enkelt kan filtrera sökningen på bekvämligheter som
man önskar och hitta dit.
– Nya Camper 660LMT-D har avancerade campingspecifika funktioner. Den är perfekt för alla som har husvagn, husbil eller trailer, men
även i en vanlig bil när man vill känna frihet på vägarna, säger Dan
Bartel, försäljningschef för Garmin International.
Säkerhet och bekvämlighet spelar viktiga roller när det gäller
funktioner i Camper 660LMT-D, anger företaget, och berättar att den
nya höjdprofilen visar branta lutningar längs rutten så att man vet
när man måste vara extra försiktig. Röststyrd navigering ger möjlighet att säga kommandon till enheten samtidigt som man håller båda
händerna på ratten och Bluetooth-teknik för handsfree finns också
tillgängligt för att öka säkerheten när man kör. Camper 660LMT-D har
dessutom Garmin Real Directions som guidar likt en vän med hjälp av
landmärken och trafikljus.
Ytterligare funktioner som förenklar resan är Easy Road Shaping
som låter användaren peka på skärmen och anpassa sin rutt så att
man får med de vägar eller städer man önskar och Up Ahead som
bredvid kartbilden visar ett konstant flöde av närliggande platser som
bensinstationer, rastplatser och campingplatser.
Bird’s Eye och photoReal Junction View hjälper till att navigera
genom komplicerade trafikplatser och Active lane Guidance visar
vilken fil man skall ligga i för att komma rätt. Man kan ladda ner
Smartphone Link app för att prenumerera på realtidstjänster som
till exempel väderleksprognoser. Man kan också ta del av miljontals
förinstallerade intressanta Foursquare-platser som restauranger, butiker med mera. Komplett med detaljerade kartor över Europa, livstids
uppdateringar av trafik och karta är Camper 660LMT-D designad
för att klara camparnas unika krav och livsstil. Dessutom är Camper
660LMT-D kompatibel med Garmins trådlösa backkamera BC 30 om
man vill se vad som finns bakom bilen när man backar. n

IPHONE-MIKROFON FÖR PROFFS

Sennheiser ClipMic digital och MKE2-digital kombinerar Apogees A/D
omvandlingsexpertis med Sennheisers mikrofonkunskap för att ge
användarna optimal ljudkvalitet på sina mobila inspelningar.
Oavsett om du är en journalist som söker en enkel ljudlösning för
fältintervjuer eller är en föreläsare som vill spela in ett föredrag, då
är dessa nya digitala clip-on mikrofoner från Sennheiser och Apogee
genvägen till att spela in det med professionell kvalitet, anger Sennheiser.
Speciellt utformad för iOS-enheter är båda mikrofonerna försedda
med en Lightningkontakt för direkt anslutning till iPhone, iPad eller
iPod touch.
En analog clip-on mikrofon kräver en mic pre-amp och A/D omvandlare för att kunna spela in signalen. Alla iOS-enheter är utrustade
med en inbyggd analog ingång och mic förförstärkare, som är optimerade för telefonsamtal och inte för professionell kvalitetljudinspelning.
Apogees prisbelönta mic förförstärkare och A/D-omvandling är
inbyggda direkt i Clip Mic digital och MKE2 digital mikrofonerna.
Dessa speciella kretsar skall ge maximal kvalitet och minimalt brus.
A/D-omvandlarna har en upplösning på upp till 24bit och 96kHz.
Den perfekta kombinationen till ClipMic digital och MKE2 digital är
Apogees MetaRecorder, som är den första ljudinspelningsappen för
iPhone, iPad och iPod touch som erbjuder intuitiv multi-inspelning,
märkning och filorganisation för alla som spelar in på fältet. MetaRecorder har stöd för 24bit/96kHz inspelningskvalitet och programvaran
ger kontroll av mikrofonens ingångssignal. MetaRecorder går även att
styra via Apple Watch. n

KRAFTFULL SOLLADDARE

Vid det här laget råder det ingen brist på reservbatterier på marknaden som har några solpaneler på ovansidan för att erbjuda ström åt
folk i farten, anger Sandberg, och berättar att de tidigare modellerna
egentligen bara var avsedda som ett komplement till den normala
användningen av reservbatteriström.
Sandberg menar att man har vänt uppochner på detta med nya
Sandberg Solar Power Bank XL. Den är inte helt lätt att få ner i fickan,
men å andra sidan tillhandahåller den USA-tillverkade solpanelen
hela 5W när enheten placeras i direkt solljus. Den har ett inbyggt
5000 mAh-buffertbatteri som kan laddas med solljus eller via en USBladdare. n
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MULTIFUNKTIONSHÖGTALARE MED BLUETOOTH

Creative har lanserat en trådlös Bluetooth-högtalare utvecklad för
aktiva användare på resande fot. Trots den lilla storleken och låga vikten är Sound Blaster Free fullmatad med funktioner och levererar ett
kraftfullt ljud som låter dig lyssna på din favoritmusik på full volym,
oavsett var du befinner dig, anger företaget.
Sound Blaster Free är det senaste tillskottet i Creatives Sound
Blaster-serie. Denna flerfunktions Bluetooth-högtalare är robust och
tål vattenstänk. Sound Blaster FRee kan antingen ställas vågrätt för
ett brett stereoljud, eller lodrätt så att ljudet levereras med 360 graders spridning. Tack vare specialjusterade neodymiumelement och
dubbla passiva radiatorer kan Sound Blaster Free fylla rummet med
ljud från hela frekvensomfånget, inklusive kraftfull bas, trots att den
är liten nog att få plats i väskan, anger Creative.
– Vår nya högtalare gör att alla kan uppleva musik från sina smarta
enheter och dela de ögonblicken med vänner och familj, oavsett var
de är. Det har varit vårt mål att kombinera flera funktioner i samma
högtalare, så man kan lyssna på musik, dela den med vänner och
ändå kunna besvara samtal, berättar Low Long Chye, general manager för Sound Blaster Audio hos Creative.
Högtalaren fungerar som högtalartelefon med handsfree inkopplat,
och om man blir uppringd medan musiken spelar justeras volymen
automatiskt tills samtalet är slut.
Det finns flera olika sätt att ansluta musikkällor till högtalaren: Via
Bluetooth till mobiltelefon eller surfplatta, via USB till PC och Mac
eller via AUX-ingång till analoga källor.
Sound Blaster Free har även en inbyggd MP3-spelare som låter
användaren spela upp musik direkt från microSD-kort upp till 32GB. n

Gameband + Minecraft är det första bärbara, elektroniska Minecrafttillbehöret någonsin, och det lanseras som en snygg och stilren
produkt som gör det möjligt att bära med sina Minecraft-världar och
spela Minecraft var som helst, när som helst och på vilken dator som
helst.
Gameband är skapat av Now Computing, tillsammans med
Mojang, för att Minecraft-spelare enkelt ska kunna ta med sig sina
Minecraft-världar, data och inställningar var de än går. Gameband
+ Minecraft backas även upp mot Now Computings servrar när det
används.
– Hela idén till Gameband kommer från spelarna själva. Spelarna
letar efter en lösning för att enkelt kunna ta sina spelupplevelser med
sig. Minecraft spelare lägger ner stor tid och energi i sitt skapande
och Gameband + Minecraft låter dem enkelt koppla in och få tillgång
till hela sin Minecraft upplevelse vart de än går, säger Feargal Mac
Conuladh, VD för Now Computing.
Gamebands LED-display är utrustad med PixelFurnace, en app som
låter användaren anpassa sitt Gameband med personliga meddelanden, bilder och animationer som man skapar och delar med vänner
på PixelFurnace webbplats. Man kan även välja att använda Gameband som en klocka eller kalender.
– Vi har spenderat många år att ta fram en rad produkter som ger
spelare nya sätt att interagera med Minecraft, och Gameband passar
perfekt. Det är en unik produkt. Den Redstone-inspirerade designen
ser riktigt häftig ut. Så det är även ett roligt sätt för spelare att visa
lite Minecraft kärlek på handleden. Men Gameband är mycket mer
än så. Den erbjuder en riktigt cool funktion. Att du kan bära dina
världar med dig från dator till dator. Jag är verkligen stolt över att
ha arbetat med det här. Och är säker på att spelarna kommer gilla
produkten, säger Vu Bui, COO på Mojang. n

YTTERLIGARE EN X-GLUGG

Nu har Fujifilm utökat objektivfamiljen i X-serien med ytterligare ett
fast objektiv med hög ljusstyrka. Nya Fujinon XF90mmF2 R LM WR
har en fast brännvidd på 90mm vilket motsvarar 137mm i 35mm-format och erbjuder en största möjliga bländare på F2 vilket skall göra
detta korta teleobjektiv optimalt för såväl porträtt- som sportfoto.
Objektivet anges erbjuda enastående skärpa även på största möjliga bländare och den optiska designen, bestående av 11 linselement
i 8 grupper med 3 ED-linselement, skall minimera vinjettering och
uppkomsten av kromatisk aberration.
Det interna autofokussystemet har en ny konstruktion med fyra
linjära motorer och anges fungera extremt snabbt, tyst och exakt.
Närgränsen är 60cm och objektivet väger 540g.
Detta är X-seriens femte väderskyddade objektiv och det skall fungera i temperaturer ned till -10 °C. n
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LITEN & SNABB SYSTEMKAMERA

Nikon 1 J5 är den senaste modellen i företagets utbud av kompakta Nikon 1-kameror med utbytbara objektiv. Med bildhastighet
och autofokus i världsklass, ny CMOS-sensor med hög bildkvalitet,
förpackad i ett mycket kompakt format i en klassisk Nikon design så
kommer denna nya Nikon 1 att ta din fotografering till en helt ny nivå,
anger företaget.
Nikon 1 J5 är den första Nikon-kameran som kan spela in film i 4K
(3840 x 2160 pixlar med 15 bilder per sekund), och den tar stillbilder
med 20,8 megapixlar. Tack vare kamerans snabba och kvalitativa
hybrid autofokus skall man utan problem kunna fotografera i svag
belysning samt fotografera med 20 bilder per sekund i full upplösning
med autofokus (man kan fotografera med 60 bilder per sekund med
låst fokus). Systemet använder sig av 171 autofokuspunkter för att
snabbt låsa fokus på motivet och växlar snabbt mellan 105 fassökande AF-punkter och snabb kontrastdetekterande AF.
Vill man dela med sig av sina bilder så går det enkelt eftersom
kameran har inbyggd WiFi, och det går även att använda sin smartphone som avtryckare via WiFi.
– Med sin nya klassiska design och goda ergonomi är Nikon 1 J5 ett
bra verktyg för att ta steget från ögonblicksbilder till fotografering.
Människor som vill utveckla sin kreativitet kommer att uppskatta de
lättåtkomliga manuella reglagen, och kamerans snygga stil som ger
dig den rätta fotografiska känslan. När det gäller innovationer har
Nikon 1 alltid legat steget före inom bildhastighet och detta är dessutom den första kameran från Nikon som ger dig möjlighet att spela
in film i 4K. Alla som vill ta steget till fotografering med stort F, men

som inte vill ge upp bärbarhet och pekskärm, kommer att gilla vad
Nikon 1 J5 har att erbjuda, säger Jordi Brinkman, produktchef, Nikon
1 Compact System Cameras, Nikon Europe.
Nikon 1 J5 är den första kameran i Nikon 1-serien som kan spela in
timelapse-filmer. Man kan ställa in kameran på att ta bilder var 5:e,
10:e eller 30:e sekund för att skapa timelapse-filmer i Full HD, upp till
300 fotografier.
Nikon 1 J5 finns tillgänglig i svart och silver/vitt. Kamerahuset är
98,3 × 59,7 × 31,5 mm stort och väger 231g. n

VÄRLDENS
FÖRSTA
TRÅDLÖSA
TRÄNINGSHEADSET
MED INBYGGD
PULSMÄTARE!

BEAT YOUR BEST
MED JABRA SPORT PULSETM WIRELESS HEADSET
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KOMPAKT FLAGGSKEPPSSYSKON

SKYDD MOT NYFIKNA

Behöver du lite privatliv när du använder din smartphone eller
surfplatta? Med Panzer Premium Privacy Glass blir din skärm osynlig
för alla utom dig, anger Panzer, som lanserat Premium Privacy Glass
som det perfekta skyddet mot nyfikna ögon i flygplan, bussar eller
tåg – eller när man använder betalningslösningar såsom BankID eller
Swish.
Panzer Premium Privacy Glass är ett skärmskydd som parerar nyfikna ögon tack vare det aktiva filtret som mörkar skärmen när man
vänder enheten. Enbart direkt framifrån kan man se vad skärmen
visar.
Betalningslösningar online vinner terräng i svensk detaljhandel och
var femte konsument har gjort inköp med sin mobiltelefon under
det senaste kvartalet, enligt Svensk Digital Handel, E-barometern
Q1 2015. Och trenden lär obevekligt sprida sig till andra kedjor och
sektorer, vilket gör en produkt som Panzer Premium Privacy Glas
intressant.
Panzer Premium Privacy Glass inte bara skyddar information och
data, exempelvis när man betalar för matinköp i snabbköpet eller
skickar känslig e-post från flygplansstolen, produkten ger också ett
effektiv skärmskydd genom att vara tillverkat av äkta, härdat glas,
anger företaget.
Panzer Premium Privacy Glass anges vara nio gånger hårdare än
vanligt glas, vilket skall göra det extremt resistent mot repor (150
procent mer reptåligt än stål), stötar och slag. Panzer Premium Privacy Glass är för närvarande tillgänglig för Apple iPhone 6/6 Plus och
Apple iPad Air 1/2. n

Utbudet av kompakta systemkameror i Fujifilms X-serie fortsätter att
växa i och med lanseringen av Fujifilm X-T10, som använder samma
bildsensor och processor som företagets flaggskepp Fujifilm X-T1.
Den nya kameran anges rikta sig till fotoentusiaster som önskar en
liten och smidig kamera med massor av möjligheter och en enastående bildkvalitet, och den snabba och högupplösta elektroniska sökaren
i kombination med en överskådlig och enkel hantering såväl som ett
helt nyutvecklat autofokussystem skall göra det enklare än någonsin
att fånga ögonblicken.
Bildsensorn på 16 megapixel är av X-Trans typ och har ett oregelbundet färgfilter som effektivt skall minimera oönskad information
utan att använda ett optiskt lågpassfilter. Tillsammans med den kraftfulla EXR Processor II och högkvalitativa objektiv från Fujinon (i skrivande stund finns 18 stycken tillgängliga från Fujifilm plus ytterligare
11 objektiv från andra tillverkare) skapas bilder med stor detaljrikedom, lågt brus och fantastisk färgåtergivning, anger företaget.
X-T10 har ett helt nytt autofokussystem (som också blir tillgängligt i
X-T1 med firmware 4.0) jämfört med tidigare modeller i X-serien med
bättre anpassning för att fånga rörliga motiv samt flera andra förbättringar, som till exempel att autofokusläget ”enskild punkt” har kompletterats med nyutvecklade ”zon” och ”bred/spårning” som båda
använder 77 autofokuspunkter (49 punkter i läget ”enskild punkt”)
över ett större område för att avsevärt förbättra kamerans förmåga
att fånga motiv som rör sig. Autofokushastigheten under sämre
ljusförhållanden har dessutom förbättras tack vare att bildsensorns
fasdetektionspixlar nu fungerar ner till 0,5 EV (tidigare 2,5 EV) och i
läget ”enskild punkt” delas nu fokusområdet in i mindre delar för att
med större noggrannhet kunna bestämma avståndet till motivet.
Fujifilm X-T10 har topp och bottenplatta tillverkade i magnesium
och inställningshjul i aluminium. För de användare som vill hantera kameran manuellt erbjuder X-T10 en utmärkt hantering med
manuella reglage för de viktigaste inställningarna så som bländare,
slutartid och exponeringskompensation, anger företaget. Kameran
har dessutom sju stycken funktionsknappar som kan anpassas för att
skräddarsy kameran efter användarens behov.
Med kamerans inbyggda WiFi och appen Fujifilm Camera Remote
går det att ta bilder och video samt fjärrstyra många av kamerans
funktioner. Det går också enkelt att trådlöst föra över bilder till smartphones, surfplattor och dator. X-T10 finns i färgerna svart och silver. n

LADDA DIREKT I VÄGGEN

Deltaco har lanserat GT-743, som är ett vägguttag med inbyggd USBport.
Med GT-743 är det bara att plugga in sin laddkabel direkt i väggen
och ladda surfplattan eller mobilen, ingen separat adapter behövs. n
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TRÅDLÖSA TANGENTBORD FÖR SMART-TV

Som ägare av en Smart-TV har man tillgång till en mängd program
och funktioner, vilket exempelvis gör det möjligt att spela upp musik,
strömma TV-innehåll och surfa på webben direkt på skärmen. Och
för att dra full nytta av sin Smart TV behöver man ett tangentbord,
menar Rapoo, som lanserat två trådlösa och användarvänliga tangentbord, speciellt utvecklade för Smart TV.
Med Rapoo E2800P och kompakta E2700 kan man enkelt och
snabbt surfa, bläddra, byta kanal, höja eller sänka volymen och få ut
mycket mer av sin Smart TV, anger företaget.
Med de nya Rapoo Smart-TV tangentborden behöver man inte den
traditionella musen, eftersom båda modellerna har Smart TouchArea, en integrerad pekplatta med vilken man också kan zooma och
utföra andra åtgärder där man vanligtvis nyttjat en mus.
Båda tangentborden är trådlösa och tillverkade i aluminium och
borstat stål, så att de skall passa in i alla miljöer. Rapoo E2800P och
E2700 finns redan i butik och är kompatibla med alla populära SmartTV-apparater på marknaden från Samsung, LG och andra välkända
varumärken.
Rapoo E2800P är ett fullstort och trådlöst 5GHz-tangentbord
med inbyggd Smart Touch Area. Rapoo E2800P har aluminiumhölje,
medan styrplattan är täckt med glas. Det har laddningsbara batterier
och finns i svart eller vitt.
Rapoo E2700 är ett kompakt och tunt (endast 5,6mm) trådlöst
2,4GHz-tangentbord som även det har Smart Touch Area. Batterierna
anges klara upp till fyra månaders användning, och det finns i svart. n

HÖGPRESTERANDE ZOOM

Nikon har lanserat ett högpresterande zoomobjektiv i DX-format, Nikkor DX 16–80mm f/2.8–4 lanseras som ett ljusstarkt och lätt objektiv
i ett väldigt kompakt format som är perfekt för fotografer som ställer
höga krav på sin utrustning.
Detta avancerade och kompakta zoomobjektiv är perfekt att ha
med på resan tack vare perfekt balans och en vikt på endast 480g,
anger företaget. Objektivets ljusstyrka, med bländare F2,8–4, är en
fördel vid svag belysning och Nikons vibrationsreducering på upp till
fyra steg skall se till att bilderna blir skarpa även vid långa slutartider.
Detta är det första DX-objektivet (objektiv för APS-C sensorer vilket
innebär att det motsvarar 24-120mm i 35mm format) som innehåller Nikons senaste professionella teknik, inklusive elektromagnetiska
bländarlameller och ett skyddande fluorskikt, och det är dessutom
det första DX-objektivet som använder sig av Nikons hyllade Nano
Crystal Coat, anger företaget.
– Kombinationen av avancerad Nikkor-teknik och kompromisslös
användbarhet gör att det nya 16–80 mm-objektivet har vad som krävs
för att bli nödvändig utrustning på resan. På tekniksidan utnyttjar objektivet både de senaste innovationerna inom objektivutvecklingen
och beprövad teknik som Nikons världsberömda Nano Crystal Coat
och högeffektivt vibrationsreduceringssystem. Även användbarheten
har maximerats tack vare en mångsidig brännvidd från vidvinkel till
telefoto och en stor bländaröppning på f/2,8–4, kombinerat i ett
kompakt format. Allt detta tillsammans blir ett zoomobjektiv som du
kan ta med dig överallt, som är lätt att packa ner och viktigast av allt,
hjälper dig att fånga fantastiska bilder, säger Zurab Kiknadze, produktchef för objektiv, tillbehör och programvara på Nikon Europe. n

HYBRID PREMIUMLAPTOP

Portégé Z20t har lanserats som Toshibas senaste hybrida laptop i premiumsegmentet, som kombinerar en kraftfull laptop med en smidig
läsplatta. Datorn har en batteritid på upp till 17 timmar, en vikt på
1,5kg och en skärm som mäter 12,5 tum.
Portégé Z20t har utrustats med funktioner som handskriftsigenkänning, vändbar dockning samt en Full HD-skärm med bred betraktningsvinkel.
Toshiba Portégé Z20t levereras med upp till 256GB flashminne och
upp till 8GB LPDDR3-minne som skall säkerställa en genomgående
hög prestanda. Dessutom har den fullstora anslutningsportar, VGA,
USB 3.0, RJ45 och HDMI. n
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LUMIX NYA KOMPAKTA FLAGGSKEPP

USB-LADDARE FÖR TIO ENHETER

Sandberg Master Charger Pro är en stor laddare med inte mindre än
tio USB-laddningsuttag, som var och en klarar av att ladda en iPad
med full laddningshastighet.
Laddaren har alltså tio utgångar med 5V/2,4A (laddaren är 156 x
109 x 33 mm stor).
– Jag har fyra barn, och allihop har surfplattor, mobiltelefoner, kameror och mediespelare. Tio portar kan till och med vara i underkant
om alla vill ladda sina enheter samtidigt. Därför inriktar vi oss även
på privatpersoner. Rent miljömässigt är det också bättre att ha en
enda laddare i stället för tio stycken, eftersom de drar ström även i
standby-läge. Och när det gäller säkerheten innebär dockningsstationen också en fördel jämfört med att ha splittrar med alla möjliga små
laddare sittande i dem, säger Martin Hollerup, VD Sandberg A/S. n

Panasonic har lanserat nya Lumix GX8 som en kamera som sätter nya
standarder för bildkvalitet med Dual IS-bildstabilisator, 20 megapixelsensor, stor lutningsbar LVF och 4K.
Lumix DMC-GX8 är senaste tillskottet till Lumix GX-serie med
DSLM-kameror och den bygger vidare på framgångarna med föregångaren, Lumix GX7, och har vuxit en smula i storlek, blivit vädertätad (skyddad mot vattenstänk och damm) och vidareutvecklats med
bland annat senaste 4K-tekniken och dubbel bildstabilisering.
Kameran har en inbyggd Digital Live MOS-sensor på 20 megaixel
(den första bildsensorn i Micro Four Thirds systemet med högre
upplösning än 16 megapixel) som tillsammans med den nya Venus
Engine-processorn anges ge överlägsen bildkvalitet.
Dual IS-system innebär att man kombinerar en bildstabilisator i
kamerahuset med en i objektivet, vilket skall innebära att även rejäla
skakningar på handen korrigeras.
Lumix GX8 kan spela in högupplöst video i 3840 x 2160 pixlar vid
25p (50Hz) eller 24p i MP4, dessutom Full HD 1920 x 1080 vid 60p
(50 Hz) video i AVCHD Progressive eller MP4 (MPEG-4/H.264) format
med kontinuerlig autofokus.
4K-funktionen i nya Lumix GX8 möjliggör inte bara fantastisk videokvalitet, den innebär också att man kan ta ut en 8 megapixel stillbild
från sin 4K-video, så att ögonblicken som normalt sett endast finns i
en rörelse kan frysas och njutas för evigt.
Lumix GX8 har en ny OLED-sökare med 2,36 megapixel upplösning som kan lutas 0-90 grader. OLED-skärm på både LVF och den
inbyggda 3-tums pekskärmen erbjuder blixtsnabb respons när du vill
ta bilder eller video på motiv i rörelse, samtidigt som 10 000:1 High
Contrast erbjuder en perfekt färgåtergivning, anger företaget.
Kameran har 2,5mm mikrofoningång och WiFi. Kamerahuset har
måtten 133,2 x 77,9 x 63,1 mm och väger 435g. n

SPÄNNING I VARJE KURVA

BenQ har utökat sitt gamingerbjudande med XR3501, en välvd
35-tumsdisplay (med 2560 x 1080 pixlars upplösning) som skall göra
det möjligt att kasta sig in i racingspel som aldrig förr. Black eQualizer och den snabbaste uppdateringsfrekvensen som finns tillgänglig
idag, 144Hz, skall skärmen ge den ultimata och mest högpresterande
racingupplevelsen, och med sina 35 tum låter den användaren känna
spänningen i varje kurva.
Den välvda formen är designad för att täcka in spelarens hela synfält, så att all action även uppfattas i periferin, eliminera alla externa
störningar och skapa en äkta real-world-upplevelse, allt för att göra
det lättare att hänge sig åt spelet, anger BenQ.
Dålig synlighet under mörka sekvenser kan kosta även den mest
begåvade gamer hela loppet, varför XR3501 har en inbyggd Black
eQualizer färgmotorteknologi som ljusar upp i mörka scener utan att
överexponera de ljusa delarna i bilden, berättar BenQ.
BenQ XR3501 levereras med tre Special Gaming Presets, framtagna
av professionella spelare – en för bilracingspel och två för FPS-spel
(First Person Shooting). Varje förinställning går att finjustera. n
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HÖGUPPLÖSTA 32-TUMMARE

AOC har introducerat två nya 32-tumsskärmar med UHD- och
QHD-upplösning. Båda modellerna - U3277PQU med 3840 x 2160
pixlars AHVA-IPS-panel och AOC Q3277PQU med 2560 x 1440 pixlars
AMVA-panel - kombinerar högupplöst bild med en extra stor skärm
för att ge hemanvändare och proffs superdetaljerade bilder och extra
skärmutrymme. Tack vare Flicker FRR-teknik skall skärmarna även
vara behagliga för ögonen.
Båda de nya modellerna har 100 procent sRGB-färggamut
(8-bit+FRC, 1 miljard färger) samt vidvinkelfunktion och hög maxljuskapacitet (U3277PQU: 350 cd/m², Q3277PQU: 300 cd/m²). Tack vare
detta kan många olika typer av användare, såsom ambitiösa hemanvändare, fotografer, designers och andra professionella användare, få
skarpa bilder med levande färger, samt ett extra stort skärmalternativ
för visning av flera applikationsfönster eller annat innehåll samtidigt,
anger företaget.
Skärmarna kan hängas på väggen med VESA 100 x 100-hängare, eller sammankopplas med den tillhörande skrivbordsfoten, som har en
mängd möjliga vinkel- och inställningsalternativ (höjdinställning upp
till 180 mm, samt sväng- och vinklingsfunktion åt alla håll).
Monitorerna är även mångsidiga när det kommer till uppkopplingsalternativ, med DisplayPort, HDMI (MHL för sammankoppling för och
laddning av mobiltelefoner och surfplattor), DVI, VGA och USB 3.0 för
dataöverföring eller laddning av USB-enheter. U3277PQU har även
HDMI 2.0-koppling för smidig UHD-videouppspelning med upp till 60
bilder per sekund. n

LADDA ENGÅNGSBATTERIER

Strong anger att det med deras nya batteriladdare Elixia är möjligt
att ladda helt vanliga alkaline engångsbatterier (AA och AAA). Flera
studier visar att de flesta önskar att vara miljömedvetna, men det får
för de flesta helst inte vara för dyrt, förklarar Strong och berättar att
engångsbatterierna med Elixia kan laddas cirka 20 gånger.
Produkten har fyra separata kretsar för snabbare uppladdning
samt automatisk avstängningsfunktion vid överhettning. För varje
uppladdning av fyra batterier kan man räkna med en besparing på
cirka 30kr som passande nog kan läggas i förpackningen, som är
utformad som en spargris.
– Vi har mycket stora förväntninger på den här produkten och tror
att vi träffar tidsandan perfekt. Att vara grön och tänka på miljön är
inne, särskilt om man samtidigt kan spara pengar, säger Kenn Jensen,
VD Strong. n

WINDOWS 10-PLATTA

HP har visat upp sin första Windows 10-platta för företag - en 8-tums
mobil kassasystemlösning - samt presenterat nya funktioner och
uppdateringar till HP Touchpoint Manager som är deras IT-lösning för
små och medelstora företag.
– Sann affärsmobilitet kommer dramatiskt att förändra arbetsflödet för att göra oss mer effektiva, uppkopplade och produktiva.
Vi fortsätter att expandera på våra ändamålsanpassade mobila
lösningar för att hjälpa våra kunder förändra hur affärerna görs, säger
Frank Brassart, director, Mobility Business Unit, Printing & Personal
Systems, HP EMEA.
Pro Tablet 608 erbjuder ändamålsanpassad mobilitet för företag,
med en högupplöst (2048 x 1536 pixlar) 8-tums skärm, hög prestanda
och förbättrad produktivitet med Windows 10. Plattan anges erbjuda
utmärkt ljudstöd för videokonferenser och inkluderar avancerade
säkerhetsfunktioner som bygger på det nya operativsystemet, vilket
skall göra den till den perfekta mobila följeslagaren för produktiva,
ständigt sysselsatta resenärer och företagsledare.
Tunn och lätt (endast 8,35 mm och med en vikt under 0,45 kg) skall
plattan leverera en förstklassig tittarupplevelse både inomhus och
utomhus med sin högupplösta skärm som automatiskt anpassar sig
till ljusförhållanden. Bildförhållandet 4:3 är optimerat för att fungera
med produktivitetsappar.
Pro Tablet 608 har upp till åtta timmars batteritid och är designad
med Corning Gorilla Glass 4 och ett metallförstärkt chassi. Produktiviteten på arbetsplatsen möjliggörs med dual-band WLAN ac/b/g/n
och ett urval av valfria 3G eller 4G WWAN.
Modellen har även dubbla framåtvända stereohögtalare, dubbla
mikrofoner, DTS Studio Sound och brusreducerande mjukvara tillsammans med en framåtvänd 2 megapixelkamera för webbkonferens
samt en 8 megapixelkamera för högupplösta.
Pro Tablet 608 är också företagets första platta med den lättanvända och högpresterande USB-C-porten för snabb laddning och
dataöverföring samt ett brett utbud av adaptrar för att stödja äldre
trådbunden anslutning. n
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SAMSUNG GALAXY S6 EDGE+

TVÅ SERIER UHD TV

TCL, en ledande tillverkare av konsumentelektronik i Kina och en av
de största TV-tillverkarna i världen, har lanserat två nya serier Ultra
HD TV, S78 och S68.
Med sin diskreta ram passar S78-serien perfekt in i alla miljöer, och
varje modell blir ett dekorativt föremål med stativet som kan vridas i
180 grader, anger TCL.
Wide Color Gamut-tekniken återger alla färger som hos digitalbio,
och den har också 30 procent större färgomfång än normala TVapparater, förklarar företaget. Clear Motion Index 800 Hz-tekniken
korrigerar bilden och skall ge så sömlös visning som möjligt även vid
snabba rörelser. Super Resolution Upscaling-tekniken ser till att allt
innehåll, oavsett källa, automatiskt anpassas till skärmens upplösning. Videobearbetningen anges göra att man kan omvandla HD- och
FHD-video till bättre kvalitet, nära Ultra HD, genom att optimera
kontrasten, färgen och detaljrikedomen.
Dessutom delar UHD Local Dimming-tekniken upp bilden i oberoende zoner, vilket ger möjlighet att göra oberoende inställningar av
kontrast och ljusstyrka i varje zon. Denna teknik skall ge ett högdynamiskt bildomfång, realistiska kontraster och förbluffande svärta.
S78-serien finns i 58 tum (U58S7806S) och 50 tum (U50S7806S).
S68-serien har strama linjer och skall återge bilder perfekt, med
fyra gånger högre upplösning än befintliga TV-apparater med Full HD.
Eftersom antalet pixlar är fler blir bildåtergivningen ännu mer exakt,
vilket gör att avståndet mellan tittaren och TV:n kan halveras, meddelar TCL.
Pure Image Ultra-processorn optimerar kontrasterna, färgmättnaden och ljuset för att ge ultrarena konturer och naturliga färger. Dessutom innebär användningen av Super Resolution Upscaling-tekniken
att HD-bilder anpassas till TV:ns upplösning.
S68-serien finns i 55 tum (U55S6806S), 50 tum (U50S6806S) och 40
tum (U40S6806S).
Båda serierna har det nya gränssnittet för Smart TV 2.0 med en
startsida som skall göra det enklare att få tillgång till nya applikationer och interaktiva spel. Användaren kan publicera sitt rekommenderade innehåll via Youtube, Netflix eller Deezer direkt från TV:n samt
titta på film via Video on Demand och Play-bibliotek.
Via GuideOn-applikationen får man fram TV-tablån med exempelvis 21 dagars information om alla TV-kanaler (serier, filmer, skådespelare, foton) och ett klassificerat index (sorterat efter kategorier och
utgivningsdatum).
För att underlätta navigeringen och få maximal glädje av önskad
tablå styrs TV:n via en gyroskopisk fjärrkontroll eller via smartphone
och surfplatta med TCL nScreen-applikationen. n
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Samsung offentliggjorde 13 augusti lanseringen av Samsung Galaxy
S6 edge+, en ny 5.7 tum stor smartphone, sprungen ur designen och
prestandan från flaggskeppet Galaxy S6 edge. Med sin konstruktion
av glas och metall är Galaxy S6 edge+ ännu ett steg i utvecklingen av
större smartphones, en produktkategori som Samsung berättar att
man initierade redan 2011 med Galaxy Note.
– Vi såg tidigt att större smartphones var någonting som fyllde
ett behov hos användare, nämligen att inte behöva begränsas av
skärmens storlek vid filmtittande eller multitasking. Galaxy S6 edge+
är ett direkt resultat av våra kunders allt mer mångsidiga mobilanvändande, säger Andreas Bergqvist, produktchef för mobiltelefoner på
Samsung i norden.
Galaxy S6 edge+ har utrustats med Samsungs senaste processor
och 4GB RAM-minne vilket anges vara den kraftfullaste processorkapaciteten på marknaden i dag, vilket skall göra att även krävande
aktiviteter som multitasking och mobilspel fungerar utan fördröjning.
Samsung Galaxy S6 edge+ är utrustad med välvd 5.7 Quad HD Super AMOLED display vilket skall ge en kristallklar bildupplevelse. Nytt
för Galaxy S6 edge+ är att applikationer kan läggas till direkt på den
välvda delen av skärmen tillsammans med fem valda favoritkontakter.
Med ett enkelt svep med fingret blir sidoskärmen på så sätt ett center
för de viktigaste funktionerna på telefonen vilket skall göra navigering
enklare och snabbare.
Även kameran, som nås via ett dubbelklick på hemknappen, har
anpassats för dagens sociala mobilanvändande. Med Steady Video
stabiliseras bilden vid filmning med både den bakre och främre kameran. Filmen kan sedan anpassas och redigeras med nya funktionen
Video Collage Mode. Händer det något viktigt? Galaxy S6 edge+
är även utrustad med Live Broadcast, vilket gör att man direkt från
telefonen kan strömma det man ser till vänner eller allmänheten via
YouTube Live.
I takt med att smartphones upptar allt större del av vår skärmtid
har mobil säkerhet blivit en fråga som inte går att förbise. Som följd
levereras Galaxy S6 edge+ med Samsungs säkerhetsprogram Knox
direkt ur kartongen. Galaxy S6 edge+ är utrustad med snabbladdning och stöd för trådlös laddning. Filöverföringar och datadelning
är smidigare än någonsin med Galaxy S6 edge+ tack vare SideSync,
en funktion som gör det enkelt att parkoppla telefonen med andra
enheter och operativsystem, anger företaget. n

P ROD U KTNYHE TER
EXTREM JBL

JBL har lanserat Xtreme, som den optimala Bluetooth-högtalaren
med kraftfullt stereoljud – med fyra aktiva element och två synliga
baselement skall JBL Xtreme skapa ett ljud som känns. Och med ett
knapptryck med JBL Connect går det att sammankoppla flera högtalare i stereo, för att förstärka lyssnarupplevelsen.
JBL Xtreme kan även kopplas samman med upp till tre smartphones eller läsplattor samtidigt, som kan turas om att spela musik.
Högtalaren har ett vattentåligt yttre, batteritid på upp till 15 timmar
och två USB-portar plus mikrofon med brusreducerande egenskaper
för konferenssamtal.
– JBL Xtreme är den kraftfullaste högtalare av sin sort på marknaden idag. Den har allt – Bluetoothstreaming, lång batteritid, JBL Connect och mycket mera. Ljudet är fantastiskt och följer med dig vart du
än går, säger Michael Mauser, VD på Harman Lifestyle.
Produkten levereras med axelrem och finns i tre färger: svart, blå
och röd. n

KRAFTPAKET MED SUPERZOOM

Canon har lanserat PowerShot G3 X som ett kraftfullt tillskott till
PowerShot G-serien. G3 X är Canons första kompaktkamera med
superzoom och bakbelyst CMOS-sensor av 1,0-typ (1-tums). Den
anges leverera enastående bildkvalitet för både stillbilder och filmer
och är försedd med ett objektiv med 25x optisk zoom (F2,8-5,6) samt
20 megapixel CMOS-sensor.
PowerShot G3 X drivs via Canons Digic 6-processor, och anges vara
extremt snabb. Den kan ta 5,9 bilder per sekund och klarar av att
spela in Full HD video på ett sätt som oftast bara förekommer med
professionella video-/filmkameror, anger företaget. Den kan nämligen
skapa scener med varierande bildfrekvenser från 24p upp till 60p och
bländare, slutare och ISO kan styras manuellt. Kameran har mikrofonoch hörlursuttag och HDMI-ut så att en separat skärm kan användas
för visning under själva tagningen. Intelligent bildstabilisering och
den avancerade dynamiska bildstabiliseringen i 5 axlar skall resultera
i stadiga bilder och filmer, även vid kraftiga rörelser.
Det finns en 3,2-tums vinklingsbar pekskärmen och objektivringen
kan tilldelas olika funktioner, till exempel fokusering, och med fullständigt manuell kontroll, RAW-tagning och bulb-exponeringsläge har
fotografen full frihet. PowerShot G3 X har ett damm- och dropptätt
kamerahus och precis som på systemkameror finns en tillbehörssko
där en högupplöst elektronisk sökare eller Canons Speedlite-blixtar
kan anslutas.
Kameran kan användas för fjärrtagning via WiFi och med den nya
appen Camera Connect kan kamerans viktiga funktioner styras från
smarta enheter. n

NY MEGAZOOM

Tamron, som alltid haft megazoomar som sitt signum, har lanserat
en ny 18-200mm (F3,5-6,3) med bildstabilisering, väderskydd och
supersnabb autofokus. Objektivet väger endast 400g och anges vara
världens lättaste i sin klass.
Objektivet, som ersätter den tidigare 18-200mm zoomen som varit
en bästsäljare i tio år, är en helt ny konstruktion där Tamron använt
den senaste tekniken och sin stora kunskap om zoomar för att göra
det ultimata allt-i-ett-objektivet, anger distributören Focus Nordic.
Objektivkonstruktionen består av 17 linser i 14 grupper och ger
förutom det stora zoomområdet också möjlighet till närbilder med en
avbildningsskala på 1:4.
Med det stora zoomområdet 18-200 (motsvarar 28-310mm i
35mm-formatet) behöver man sällan eller aldrig byta objektiv.
Tamron 18-200 F/3,5-6,3 Di II VC finns med fattning för Canon och
Nikon. n
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LJUSSTARK VIDVINKELZOOM

Sigma har lanserat världens första fullformats vidvinkel zoomobjektiv
som erbjuder F2 i ljusstyrka över hela zoomomfånget. Nya Sigma
24-35mm F2 GD HSM Art för fullformatssensor gör att fotografen nu
kan bära en optik för att göra ett arbete som normalt kräver tre fasta
brännvidder (24mm, 28mm och 35mm), anger distributören Tura
Scandinavia, och berättar att i synnerhet på brännvidderna 24mm
och 35mm erbjuder objektivet en prestanda som är likvärdig med två
objekt inom Art-serien.
Objektivet anges ha en optisk prestanda motsvarande en fast
brännvidd över hela zoomomfånget. Med en minsta närgräns på
28cm och en maximal förstoringsgrad på 1:4.4 så lämpar sig detta
objektiv för närbildsfotografering, porträtt med en attraktiv bokeh
samt landskapsfotografering med stora skärpedjup.
Objektivet innehåller asfäriska linselement med stor diameter. Ett
FLD (F Low Dispersion – prestanda som motsvarar fluorit) glas och sju
SLD (Special Low Dispersion) glas varav två är asfäriska. Den avancerade optiken anges minimera sfärisk aberration, axiell kromatisk
aberration samt fältkrökning.
Det inre fokuseringssystemet eliminerar rotation i frontlinsen vilket
ökar objektivets stabilitet och möjliggör användning av cirkulära polariseringsfilter. Denna specifikation är särskilt lämplig för videoläge.
HSM (Hyper Sonic Motor) skall garantera en tyst och snabb AFfunktion. Genom att optimera AF-algoritmen har en mjukare AF
uppnåtts, anger företaget, och berättar att objektivet erbjuder en full
MF genom att vrida på fokuseringsringen på objektivet under autofokusering, utan att man behöver ändra fokusomkopplaren.
Innan leverans genomgår objektivet en kontroll och utvärdering av
Sigmas system (A1). Med den kan tidigare oupptäckta högfrekventa
detaljer hamna inom ramen för granskning och korrigering. Med Sigmas USB-docka kan detta objektiv uppgraderas och individuell finjustering av fokus och andra parametrar kan göras efter egna önskemål.
Objektivet är 87,6mm i diameter, 122,7mm långt, väger 940g och
finns med fattning för Canon och Nikon. n

Ricoh har lanserat en ny version av sin populära “street photography
camera”, Ricoh GR. Den nya modellen får beteckningen GR II och är
uppdaterad med bland annat WiFi & NFC.
– GR har blivit otroligt populär inom ”street photography”
eftersom den ger enastående bildkvalitet trots att det är en kompaktkamera. Många funktioner i kameran är typiska för avancerade
systemkameror, och brukar inte finnas i kameror som ryms i fickan.
Det känns riktigt roligt att Ricoh nu bygger in moderna funktioner
som WiFi och NFC, säger Helge Rose, Nordic Product Specialist hos
Focus Nordic, nordens största fotodistributör.
Ricoh GR II har en CMOS-sensor i APS-C storlek och en unik antimoaré funktion (istället för anti-aliasing filter) som finns på några
av Pentax systemkameror. Den stora sensorn i kombination med GR
Engine V processorn, uppdaterad vitbalansalgoritm och den ljusstarka optiken, skall göra nya GR II än mer användbar.
Kameran har ett fast 18,3mm objektiv (motsvarande 28mm i
35mm format) med ljusstyrkan F2,8 och den runda bländaröppningen med nio lameller skall ge en snygg oskärpa (bokéh) vid full öppning, och med det inbyggda ND-filtret (gråfilter), som kan användas
manuellt eller automatiskt, kan stor bländaröppning också användas
i starkt ljus.
Med appen GR Remote som utvecklats speciellt för GR II kan kameran skötas från mobila enheter, som till exempel en smartphone. Man
kan sköta de flesta av kamerans funktioner som inställning av bländare, slutartider, ISO-känslighet med mera. Man kan också överföra
bilder till sin mobila enhet.
En snabb autfokus är nödvändigt vid gatufotografering och Ricoh
GR II anges vara riktigt snabb – skärpan ställs in på 0,2 sekunder, och
kameran tar fyra bilder/sekund vid serietagning (den kan också spela
in Full HD video). Det utökade buffert-minnet gör att kameran klarar
tio bilder i rad även i RAW-format. n

SNABBASTE TANGENTBORDET

Cherry G80-3930 MX 6.0 är ett mekaniskt tangentbord som kobinerar
MX Red switchar med RealKey teknik, och det anges vara det snabbaste tangentbordet i världen, meddelar distributören Deltaco.
Tangentbordet är byggt i aluminium med en borstad finish, och har
ett handledsstöd i gummi som fäster i tangentbordet med magneter.
Tangentbordet använder sig av Full N-key rollover teknologi, vilket
innebär att oavsett antal tangenter man trycker ner så kommer alla
intryckningar att registreras – detta kallas för 100% anti-ghosting.
Tangenterna är belysta med röd LED bakgrundsbelysning, som är
justerbar för att lysa blått när tangenten är nedtryckt. Tangentbordet
har även en funktion som ger möjlighet att avaktivera Windowsknappen på tangentbordet. n
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TRE NYA NIKONGLUGGAR

Nikon har i augusti lanserat tre nya objektiv. Det populäraste av de
professionella zoomobjektiven (24-70mm F2.8) i Nikkor-serien har
fått sig en total genomgång och är nu snabbare, bättre och har en
starkare konstruktion.
− 24–70 mm är standardobjektivet för alla professionella fotografer. Efter feedback från de yrkesfotografer som använder objektivet
har Nikon förbättrat bokstavligt talat alla aspekter - bildkvaliteten,
den robusta konstruktionen, hastigheten - och gett en ökad stabilitet
med VR. AF-S Nikkor 24-70mm F2.8E ED VR är en värdig efterträdare
till det redan legendariska 24–70 mm F2,8G-objektivet och kommer
säkerligen att uppfylla kraven hos dagens professionella fotografer,
säger Zurab Kiknadze, produktchef för objektiv, tillbehör och programvara på Nikon Europe.
Nikon utökar sin F1,8-serie objektiv med fast brännvidd med nya
AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED.
− Det nya objektivet på 24mm kompletterar Nikons F1,8-serie
genom att fylla gapet mellan objektiven på 20mm och 28mm som
nyligen lanserades. Det ger god prestanda i svagt ljus när du fotograferar inomhus och vacker oskärpa för mer stämningsfulla foton. Och
om du filmar och vill ha filmsekvenser med en riktig biokänsla kan
det här mångsidiga objektivet verkligen leverera. För DX fotografen är
detta också ett intressant alternativ eftersom objektivet i DX format
motsvarar 36mm F1,8, säger Zurab Kiknadze.
Nikon har dessutom presenterat en ny superzoom som skall ta supertelefoto till en helt ny nivå – AF-S Nikkor 200-500mm F5.6E ED VR.
− Det nya objektivet 200–500mm är Nikons mest prisvärda superteleobjektiv som sträcker sig längre än 300mm, så det är ett spännande alternativ för fotografer som vill ha extra räckvidd för att fånga
avlägsna motiv, säger Zurab Kiknadze. n

60M HDMI-FÖRLÄNGARE

Deltaco meddelar att man med Aten VE800A, som är en HDMI-förlängare över nätverkskabel, kan förlänga en 1080p-signal upp till 40
meter via två Cat5e nätverkskablar, och upp till 60 meter i 1080i.
Aten VE800A är utrustad med HDMI-kontakter men kan även stödja DVI-D (Single-Link) när den används med en HDMI-till-DVI-adapter,
vilket ger större flexibilitet och fler installationsalternativ. Produkten
består av en sändare och en mottagare. n

UPPFÖLJAREN FLIP 3

Harman har lanserat universalhögtalaren JBL Flip 3, som skall passa
perfekt till att bära med sig på resan, till festen eller att bara ha
hemma på altanen. Högtalaren är vattentålig och anges ha ett imponerande, överraskande kraftfullt ljud med en intensiv bas från två
passiva baselement. Om man vill ha en ännu kraftfullare ljudupplevelse kan högtalaren dessutom, med ett enkelt knapptryck, kopplas
samman med en rad andra JBL-högtalare med JBL Connect.
Designad utifrån den prisbelönta bärbara högtalaren JBL Flip 2 som
grund, är JBL Flip 3 utrustad med en ny vattentålig design. JBL Flip 3
levererar kraftfullare ljud och fylligare bas med dubbla passiva baselement. Högtalaren kan också fungera som en högtalartelefon med
eko- och brusreducerande mikrofon, för konferenssamtal. Batteriet
anges räcka för upp till 10 timmars musik.
– JBL Flip 3 är nästa generations högtalare i den prisbelönade Flipserien. Som en multifunktionell allvädershögtalare sprider den musik
i alla delar av en musikälskares liv, från soliga morgnar till regniga
kvällar – oavsett om man sitter vid poolen eller vid skrivbordet, säger
Michael Mauser, President, Lifestyle Division, Harman.
JBL Flip 3 finns tillgänglig i åtta färger: svart, rött, orange, rosa,
grått, blått, gult och blågrönt. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Avtal i butik – eller utanför
Lagen om avtal, som träffas utanför näringsidkares affärslokaler, ändrades 2014. Lagen
gäller också om avtalet träffas i näringsidkarens affärslokal i omedelbar anslutning till att
konsumenten kontaktats av näringsidkaren
på någon annan plats där de samtidigt varit
närvarande.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

N

är hon passerade säljarens butik blev hon bjuden på
en tablettask av en av säljarens anställda som stod
utanför butiken. Den anställde lurade in henne i butiken där hon blev lurad att köpa en mobiltelefon med tillhörande
abonnemang till en kostnad av 349 kronor per månad. Hon blev
inte upplyst om köpvillkoren. När hon dagen därpå ville lämna
tillbaka telefonen vägrade säljaren att godta returen eftersom kartongen var öppnad. Hon har fått flera fakturor från säljaren som
hon motsätter sig att betala.
Kunden begär att få ångra ett avtal om köp av en mobiltelefon
med tillhörande abonnemang.

Säljaren svarar

Säljaren motsätter sig kravet.
Kunden kom in i butiken och företagets säljare presenterade en
telefon för henne. Företagets säljare skrev ut köpeavtalet och gick
igenom det med kunden som sedan skrev under avtalet. Säljaren
erbjöd sig därefter att hjälpa kunden med att utföra nödvändiga
installationer och upplyste henne om att det skulle innebära att
hon förlorade rätten till öppet köp.

Nämndens motivering och beslut

”Det nämnden ska ta ställning till är om köparen har ångerrätt
enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).
Före den 13 juni 2014 omfattades endast distansavtal och hemförsäljningsavtal av distansavtalslagen. Den 13 juni 2014 ändrades
lagen i syfte att genomföra EU:s direktiv 2011/83 om konsumenträttigheter. Förutom distansavtal gäller lagen nu alla avtal som
träffas utanför en näringsidkares affärslokaler. Lagen gäller också
om avtalet träffas i näringsidkarens affärslokal i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon
annan plats där de samtidigt varit närvarande (l kap. 2 §).
Syftet med att avtal utanför affärslokaler omfattas av lagen och
av dess ångerrätt är att en konsument som befinner sig utanför
en affärslokal kan stå under potentiellt psykologiskt tryck eller
ställas inför ett överraskningsmoment (se skäl 21 i EU-direktivet).
Nämnden konstaterar att avtalet träffades i säljarens butik.
Köparen gör gällande att hon blev bjuden på en tablettask av en
säljare från säljföretaget, som stod utanför företagets butik. Säljaren har inte invänt mot påståendet. Nämnden anser att det är
utrett att köparen och säljaren samtidigt varit närvarande utanför
säljarens affärslokal och att de i nära anslutning till detta gick in
i butiken och träffade avtalet. För att distansavtalslagen ska vara
tillämplig krävs också att köparen ”kontaktats” av näringsidkaren.
Lagens förarbeten ger inte någon närmare vägledning till hur
begreppet ”kontaktats” ska förstås. Viss ledning ges dock i det
EU-direktiv som är upphov till bestämmelsen. I artikel 2 punkt 8c
anges att konsumenten personligen och enskilt ska ha tilltalats av
näringsidkaren.
I den icke bindande vägledning för tillämpningen av direktivet
om konsumenträttigheter som DG Justice inom EU-kommissionen
publicerade i juni 2014 anges att näringsidkarens erbjudande
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ska riktas mot en särskild konsument för att bestämmelsen ska
gälla. Ett exempel på detta är att en näringsidkare kontaktar en
konsument på gatan med ett erbjudande om att teckna en prenumeration på en tidskrift. Ett exempel på det motsatta är att en
näringsidkare delar ut reklambroschyrer utan att särskilt rikta sig
mot enskilda konsumenter (se s. 16 i vägledningen).
Att enbart erbjuda förbipasserande konsumenter reklamblad
eller gåvor, såsom tablettaskar, för att locka in dem i en butik kan
enligt nämndens bedömning inte anses innebära att en sådan
kontakt tas som gör att bestämmelsen ska gälla. I ärendet framgår
dock att mötet mellan köparen och säljaren varit mer individualiserat än så. Enligt nämndens bedömning riktade sig säljaren
till köparen på ett sätt som innebar att hon i vart fall kände sig
övertalad att gå in i butiken, vilket enligt nämndens bedömning
innebär att köparen blivit kontaktad av säljaren på det sätt som
avses i distansavtalslagen.
Detta innebär enligt nämndens bedömning att avtalet mellan
köparen och säljaren ska anses vara ett avtal utanför affärslokaler
och att bestämmelserna om ångerrätt i distansavtalslagen är til�lämpliga.
En konsument har rätt att frånträda (ångra) ett avtal genom att
lämna ett meddelande om detta till säljföretaget (näringsidkaren)
inom 14 dagar från leveransen (2 kap. 10 och 12 §§). Om konsumenten ångrar köpet ska han eller hon på egen bekostnad lämna
tillbaka varan till näringsidkaren, som därefter ska betala tillbaka
köpesumman (2 kap. 13-14 §§).
Före lagändringen 2014 fick konsumenten utöva ångerrätten

endast om konsumenten hållit varan ”i väsentligen oförändrat
skick”. Att det förbehållet avskaffades är en följd av att EU:s direktiv 2011/83 om konsumenträttigheter genomförts i svensk rätt,
bland annat genom ändringar i distansavtalslagen. Numera kan
konsumenten ångra köpet även om han eller hon använt eller till
och med skadat varan. Men konsumenten kan bli skyldig att ersätta näringsidkaren för varans värdeminskning, om värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning
än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller
funktion (2 kap. 15 § 2). Om avtalet avser en tjänst kan konsumenten bli skyldig att ersätta näringsidkaren för en proportionell
andel av det avtalade priset för tjänst som utförts innan konsumenten utövade ångerrätten (2 kap. 15 § 3).
En förutsättning för konsumentens ersättningsskyldighet är att
näringsidkaren innan avtalet ingicks informerade konsumenten
om ångerrätten och villkoren för att utöva den. Köparen återvände till butiken dagen efter hon träffat avtalet och begärde att
få frånträda avtalet. Hon har alltså i rätt tid meddelat att hon ville
utnyttja ångerrätten. Säljaren har inte lämnat någon information
om ångerrätten till köparen och har därför inte rätt till ersättning
för vare sig värdeminskning av mobiltelefonen eller för att abonnemanget använts.
Det innebär sammanfattningsvis att köparen har rätt att ångra
avtalet och få tillbaka vad hon betalat för mobiltelefonen och
abonnemanget mot att hon lämnar tillbaka mobiltelefonen.
Nämnden rekommenderar säljare att låta köparen ångra avtalet
om köp av en mobiltelefon med tillhörande abonnemang.” n

Succé stavas - Rätt kvalitet till rätt pris
Gemensamt för alla telefoner och surfplattor från UTOK är, dubbla
SIM-kortsplatser, minneskortsplats, Bluetooth 4.0, FM-Radio och rätt
kvalitet till rätt pris.
Rek ca pris
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UTOK STELLAR ELITE
För den krävande användaren
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
5” IPS OGS skärm ( 720x1280)
Android 4.4 KitKat
R AM 1 GB
Lagring 16 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
13 MP kamera
300 h standby tid
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UTOK EXPLORER 3
ÄL
Stöt tålig
JA
RE
IP67-klassad
Dubbelkärnig processor 1.2 GHz
3.5” IPS skärm (320x480)
Android 4.4 KitKat
R AM 512 GB
Lagring 4 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
300 h standby tid

En trevlig arbetskamrat i skog och mark
som man inte behöver vara rädd för att
glömma ute i regn eller att den ska skadas om du tappar den ur fickan.
Gunnar Fahlström / Svensk Jak t
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UTOK Q50
Ungdomstelefonen
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
5” IPS OGS skärm (540x960)
Android 4.4 KitKat
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
8 MP kamera
300 h standby tid
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UTOK HELLO 10Q HD
Fyrkärnig processo 1.3 GHz
10.1” IPS skärm (1024x600)
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

UTOK Hello 8Q HD
Fyrkärnig processor 1.3 GHz
8” IPS OGS skärm (1280x800)
R AM 1 GB
Lagring 8 GB
HSDPA 21Mbps (3G)
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

För komplett sortiment se

www.utok.se

Radeko_Utok_Aug.indd 1
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UTOK 702Q
Fyrkärnig processor 1.5 GHz
7 ” skärm (1024x600)
R AM 512 GB
Lagring 8 GB
Wi- Fi IEEE 802.11b/g/n
2 MP kamera
Android 4.4 KitKat

UTOK distribueras i Sverige av:
Björketorpar’n AB
Tel:
0320-210
270
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Gaggenau introducerar antracit:

En ny nivå av elegans i köket
Det har aldrig handlat om säsongens it-färg,
snarare långvarig elegans och livslängd – ett
färgschema som inte åldras eller känns omodernt nästa säsong, anger Gaggenau, och förklarar att när de presenterar sin flaggskeppsserie i färgen antracit är den definitivt här för
att stanna.

G

aggenau Antracit är varken svart eller grå. Gaggenau beskriver den som en färg med blågröna
undertoner, med en subtil och diskret effekt.
Ugnarna i serie 400 har bara varit tillgängliga i rostfritt stål hittills, men nu finns utvalda modeller i både 200 och 400-serien i
antracit.
Enligt Gaggenau blir färgen elegant och stilfullt integrerad i en
mörk vägg, och i en ljus bakgrund sticker den verkligen ut – och
det kommer att se lite annorlunda ut beroende på omgivningen
och ljus. Klassisk, men modern skulle kanske bäst beskriva den
färg som får ditt kök att skina, inte bara i år, utan också många år
framöver, anger företaget.
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Ugnar ned 180 graders öppning

Nya BO 420/421 erbjuder nio olika uppvärmningsmetoder. Vad
det än är man vill baka eller tillaga, skall ugnen ha en perfekt
inställning och funktion för behovet. Den värms snabbt upp, och
kan utrustas med en baksten för den krispiga, italienska hemlagade pizzan.
Ugnen öppnas i 180 grader med en sidohängd dörr och erbjuder även en automatisk dörröppning utan handtag. Pekskärmen
är lätt att manövrera och displayen erbjuder 25 olika språk.
Utöver en riktigt bra ugn är värmelådan det som lyfter matlagning och servering från bra till riktigt bra. Värmelådan rymmer
en servis på 12 kuvert med allt från tallrikar, soppskålar och
serveringsbrickor. Dessutom kan man använda lådan för att hålla
maten varm eller laga en rätt väldigt långsamt.
WS 461 värmelådan i antracit är ett praktiskt tillägg till ugnen
eller kombiugnen.

Mikrovågsugnen är tillbaka

Mikrovågsugnen har vuxit upp, och nu kombineras den med en
vanlig ugn. Kombi-mikrovågsugnen har en mikro, en grill och en
vanlig ugn kombinerad i en premiumugn. Allt förpackat i färgen
antracit.

VITT

Barista-kvalitet på kaffet

När den eleganta kaffemaskinen är installerad i ditt kök, kommer
du aldrig att lämna hemmet för ett café igen, menar företaget.
Kaffemaskinen anges vara lätt att använda, men skall ändå göra
imponerande kaffe (den producerar alla sorter av espresso- och
mjölkbaserade kaffesorter) och den kommer även ihåg åtta av
dina personliga favoriter.

Gaggenau om Gaggenau

Gaggenau är en tillverkare av högkvalitativa hushållsprodukter
och en erkänd ledande innovatör inom teknologi och design

”Made in Germany”. Företaget, med anor 330 år tillbaka, har revolutionerat det privata köket om och om igen med sina internationellt hyllade produkter. Gaggenaus framgång vilar på teknologisk innovation och ett tydligt designspråk kombinerat med hög
funktionalitet.
Gaggenau har varit ett dotterbolag till BSH Hausgeräte GmbH i
München sedan 1995 och är nu representerat i mer än 50 länder
över hela världen, med Flagship Showrooms i de stora metropolerna.
År 2014 var omsättningen cirka 200 miljoner euro. n
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Diskmaskin Asko D5896XXLFI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ: Inbyggd diskmaskin
Displaytyp: LCD
Antal program: 13
Antal korgar: Fyra
Antal kuvert: 14–18
Höjd: 860 mm
Bredd: 596 mm
Djup: 550 mm
Energiförbrukning: 0,83 kWh
Energimärkning: A+++

Middagsbjudningar
utan begränsningar
En sak som särskiljer Norden och dess befolkning från andra delar av världen är att vi
föredrar att bjuda hem gäster för att umgås
i en personlig miljö, istället för att träffas på
restauranger eller kaféer. Med den nya diskmaskinen Asko XXL går det nu att bjuda på
större bjudningar och samla fler av sina vänner utan att bekymra sig för disken.

D

en nya diskmaskinen XXL från Asko är bland de rymligaste och mest mångsidiga maskinerna på marknaden. Med en kapacitet på upp till 18 kuvert och fyra
flexibla korgar gör diskmaskinen det möjligt att bjuda in både
familj och vänner utan att bekymra sig för disken efteråt.

Mer tid att umgås

Under sommaren när dagarna är långa och ljusa tycker människor
om att tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus. Under höst
och vinter, när vi bara har några timmar dagsljus, är vi däremot
mer benägna att stanna inne och njuta av hemmet. Vi tycker om
att bjuda in vänner och familj på middagar och fester. Enda problemet är städningen efteråt.
Med diskmaskinen Asko XXL går det att få mer saker rent
samtidigt. Vi behöver inte ta tag i diskbänkar fulla av smutsigt
porslin eller vakna till tallrikstorn på köksbänken. Det är inte
längre nödvändigt att diska hälften av sakerna för hand för att du
inte kan få in något mer i diskmaskinen. Det ger mer tid för både
värdar och gäster att umgås, vilket i slutändan är vad en bjudning
handlar om.
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Asko XXL

Asko anger att man alltid varit i framkant när det gäller design och
avancerade lösningar och att detta nya tillskott till diskmaskinsutbudet inte är något undantag. Med plats för upp till 18 kuvert
och med fyra korgar är XXL den rymligaste diskmaskinen på
marknaden. Korgar som kan justeras i höjdled, delningsbara och
vikbara pinnrader, särskilda hyllor för vinglas och skarpa knivar
och möjlighet att ta bort mittkorgen gör att XXL är maximalt flexibel. Oavsett om man behöver mer korgutrymme för små koppar,
bestick och köksgeråd eller mer höjd för större grytor och pannor
eller bakplåtar, så uppfyller Asko XXL behoven.
Diskmaskinen har flera spolzoner, som aktiveras under en
tvättcykel. Dessutom finns särskilda PowerZones som ger bättre
rengöring av större grytor och pannor samt för mindre vanliga
former som vaser och nappflaskor. Resultatet förbättras också
av att alla huvuddelarna är tillverkade av rostfritt stål, som inte
bara gör maskinen mycket hållbar och enkel att underhålla, utan
även bidrar till ett enhetligt perfekt resultat, disk efter disk, anligt
företaget.

Avancerat torksystem

XXL är utrustad med Askos avancerade torksystem, Turbo Drying
Express+ (TDE+). När diskningen avslutats aktiveras turbotorkfläkten och suger in all varm ånga. Fukten tas bort från ångan innan
den har möjlighet att svalna och lägga sig som fukt på tallrikar och
glas. Den kvarvarande fukten kondenseras och återförs till filtret.
Denna funktion sparar inte bara energi – den eliminerar även
märken och vattenfläckar på tallrikar och glas, samt ger möjlighet
att diska och torka plast med ett särskilt plastprogram.
Diskmaskinen Asko XXL finns i handeln nu och kan fås med
lucka i stål, i vitt eller med en helt integrerad lucka. n

VITT

Organisk tillväxt inom
samtliga affärsområden
Electrolux VD och koncernchef Keith
McLoughlin kommenterade 17 juli resultatet
för andra kvartalet 2015.

E

lectrolux uppvisade en organisk tillväxt på 7 procent
under andra kvartalet 2015 och samtliga sex affärsområden bidrog positivt. Resultatutvecklingen för koncernens största affärsområde, Vitvaror Europa, Mellanöstern och
Afrika (EMEA), fortsatte att förbättras jämfört med föregående år.
Verksamheten i Nordamerika visade en betydande resultatåterhämtning jämfört med årets första kvartal. Resultaten för Vitvaror
Asien/Stillahavsområdet och Professionella Produkter uppvisade
också en god utveckling. Koncernens rörelseresultat för andra
kvartalet 2015 uppgick till 921 miljoner kronor, med ett säsongsmässigt starkt kassaflöde på 3,1 miljarder kronor.
Organisk tillväxt och det pågående kostnadsbesparingsprogrammet bidrog till en stark förbättring av rörelseresultatet för
Vitvaror EMEA. En förbättrad produktmix och högre volymer
kompenserade för en fortsatt prispress i regionen. Starkt fokus på
de mest lönsamma produktkategorierna bidrog till en förbättrad
produktmix. Marknadsefterfrågan i Västeuropa fortsatte att förstärkas under andra kvartalet och ökade med 4 procent. I Östeuropa föll efterfrågan med 23 procent, som ett resultat av kraftiga
nedgångar i Ryssland och Ukraina. Den europeiska marknaden för
vitvaror förväntas växa med 1–2 procent under 2015, även om
det är svårt att förutse utvecklingen i Östeuropa.
Verksamheten i Nordamerika visade en betydande organisk
tillväxt, främst som ett resultat av höga försäljningsvolymer
inom luftkonditionering. Försäljningsvolymerna inom flera
övriga vitvarukategorier, till exempel kyl och tvätt, ökade också.

Resultatet fortsatte dock att påverkas negativt av anpassningar
av produktutbudet inom kyl och frys till nya energikrav, samt av
den pågående uppstarten den nya spisfabriken i Memphis. Ett
åtgärdsprogram för att effektivisera tillverkningen fortgår. Resultatet av åtgärderna kommer dock att få full effekt först mot slutet
av 2015. Marknadsefterfrågan är fortsatt stabil och vi förväntar
en fortsatt marknadstillväxt om 3–5 procent i Nordamerika för
helåret.
Vitvaror Latinamerika redovisade ett gott resultat trots svåra
marknadsförutsättningar. Flera länder i regionen påverkades av
den försvagade marknadsefterfrågan, bland dem de för Electrolux viktiga marknaderna Brasilien och Chile. Samtidigt fortsätter
den negativa valutakursutvecklingen. Fortsatta prishöjningar och
kostnadsbesparingsåtgärder genomförs för att motverka effekterna av de svaga marknadsförhållandena. De makroekonomiska
utsikterna för regionen är fortsatt mycket osäkra.
Resultatet för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet förbättrades.
Verksamheten i Australien visade en organisk försäljningstillväxt
tack vare framgångsrika lanseringar av produkter för matlagning,
ökade försäljningsvolymer inom nybyggnation och förbättrade
priser.

Om förvärvet av GE Appliances

I början av juli meddelade det amerikanska justitiedepartementet
att man avser att försöka stoppa genomförandet av Electrolux
planerade förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet, GE
Appliances, vilket offentliggjordes i september 2014. Electrolux
delar inte justitiedepartementets bedömning att genomförandet
av förvärvet skulle hämma konkurrensen på marknaden och motsätter sig detta. Prövningen av det planerade förvärvet fortsätter
nu i en domstolsprocess. n
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Matavfallskvarn
löser bristen
på biogas

Om alla svenskar skulle använda sig av matavfallskvarnar hemma skulle vi kunna lösa
bristen på biogas och låta vår elproduktion
drivas i än högre grad av biogas, anger InSinkErator, som uppmanar svenska kommuner att
stötta biogasproduktion via matavfallskvarnar
samt att satsa på biogasanläggningar för att
nå klimatmålen.

F

lera politiker, bland annat från Folkpartiet och Miljöpartiet har under senare år kämpat för att fler ska
använda matavfallskvarnar, men fortfarande ligger
svenska kommuner efter och många förbjuder matavfallskvarnar
på grund av okunskap. En undersökning genomförd på uppdrag
av InSinkErator, en tillverkare av matavfallskvarnar, visar att en
överväldigande majoritet av kommunerna som förbjuder matavfallskvarnar svarar att förbudet beror på att matavfallskvarnar
skapar problem i avloppen. Det malda matavfallet som spolas ut i
avloppet skulle enligt dessa kommuner sätta igen rören – särskilt i
äldre infrastruktur.

Forskning

En forskningsstudie som utfördes av Luleå Universitet redan 2012
visar dock att kommunernas oro för igentäppta avloppsrör inte
alls stämmer – svenska avlopp blir enligt studien inte påverkade
av matavfall från matavfallskvarnar och avloppssystemen har inga
problem att hantera matavfallet. De kommuner som förbjuder
matavfallskvarnar grundar med andra ord sina förbud på okunskap.
Dessutom är svenskar allmänt okunniga kring att matavfall kan
producera biogas. En färsk undersökning från PFM Research som
gjorts på beställning av InSinkErator, visar att endast 27 procent
av svenskarna vet om att avfallet från matavfallskvarnar kan
användas till tillverkning av biogas. Sverige är känt för att vara ett
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land som satsar på miljön och idag sitter Miljöpartiet i regeringen,
som starkt driver miljöfrågor i landet. Då en av de viktigaste frågorna på Miljöpartiets agenda är att stänga ner Sveriges samtliga
kärnkraftverk blir produktion av biogas för att täcka upp för den el
som inte längre kan produceras av kärnkraft ännu viktigare. Trots
detta orsakar lokal okunskap kring matavfallskvarnar att våra
biogasverk inte får möjlighet att producera så mycket biogas som
annars vore möjligt. Dessutom har vi alldeles för få biogasanläggningar i landet, menar InSinkErator, och säger att det är dags för
förändring.
Om de kommuner som idag förbjuder matavfallskvarnar inte
ändrar dessa förbud kommer vi aldrig kunna nå landets miljömål
– nu är det dags också för de enskilda kommunerna att ta sitt miljöansvar. Det är viktigt att investera i nya biogasanläggningar samt
uppmuntra istället för att förbjuda kommuninvånare att använda
matavfallskvarnar för att ge biogasverken avfall att producera
biogas från.

Så här fungerar matavfallskvarnar

* Istället för att slänga mat och avfall i soppåsen slänger man allt
organiskt avfall rakt ner i diskhon. Så fort man till exempel skalat
klart potatisen är det bara att trycka ner skalen i matavfallskvarnen i diskhon.
* Matavfallskvarnen maler ner det organiska köksavfallet som
blandas med vatten och förs till reningsverket via avloppsnätet.
Därefter rensas matavfallet ut och förs till ett biogasverk antingen
direkt via ledningar från reningsverket eller via lastbilar.
* Matavfallskvarnar leder till en bättre miljö och minskar lukt i
soprummet.
* Matavfallskvarnar gör att man får mindre problem med skadedjur i soprummet, soptunnan och köket.

Undersökningen

Undersökningen gjordes av PFM Research i maj 2015, med totalt
1 006 respondenter i åldern 16 till 61 år eller äldre från hela
Sverige. n

VITT
DISKMASKIN SOM ELIMINERAR EFTERPOLERING

Miele Professional lanserar den första specialdiskmaskinen med
färskvattensystem för glas och bestick. Modellen PG 8058 Brilliant
skall ge perfekta resultat - utan efterpolering - och rekommenderas
av vinglastillverkaren Riedel. Tack vare hög kapacitet och snabbhet
anges den nya proffsdiskmaskinen vara perfekt för restaurangkök,
caféer och barer.
Utöver de två ventilerna för kall- och varmvatten är den nya
diskmaskinen utrustad med en tredje anslutning för AD-vatten
(avmineraliserat vatten). Vattnet används i den sista sköljningen i det
nya programmet ”Glas special”, som med en disktemperatur på max
50°C möjliggör en extra skonsam rengöring. AD-vattnet gör också att
det inte bildas fläckar på glas och bestick och på så vis behövs ingen
efterpolering.
Ytterligare en fördel är de korta programtiderna för vilka en anslutning till tre-fas ström och 65-gradigt varmvatten behövs. Programmet
”Superkort” tar bara fem minuter, vilket förbättrar diskkapaciteten
per timme och ökar flexibiliteten genom att det går att diska två
korgar samtidigt på fem minuter. Diskbackar med måtten 50 x 50
cm som hittills bara har kunnat användas i tankdiskmaskiner passar
perfekt i den nya diskmaskinen, och PG 8058 Brilliant klarar upp till
40 diskomgångar (80 backar) om dagen.
Ännu mer komfort erbjuder AutoClose. En funktion som ser till att
luckan stängs automatiskt före programstart.
Diskmaskinen har centralt placerad display i rostfritt stål och via
touchknappar kan man välja mellan 13 olika program. De tre mest
använda programmen kan sparas som favoriter och väljas med en
snabbvalsknapp. n

BÄRBART SOLCELLSLJUS

Den bärbara solcellslampan Schneider Electric TS 120S ger ljus när
det som mest behövs, samtidigt som den passar på att ladda mobiltelefonen.
TS 120S anges vara både energieffektiv och miljövänlig, perfekt att
använda året runt: i garaget, snickarboden, båten, husvagnen – var
som helst där det allt som oftast oförberett saknas ljus. Beroende på
om man använder ett lågt sken, ett mediumsken eller ett fullsken så
lyser lampan 6, 12 respektive 48 timmar – på en dags laddning.
TS 120S har en krok och kan hängas i taket, men kan även ställas på
bordet och golvet, lutas mot väggen eller bäras. En smart funktion är
att lampan även fungerar som laddare för upp till fem mobiltelefoner,
via integrerade USB-portar.
Tester visar att TS 120S tål tuffa tag, bland annat klarar den att tappas från 1,5 meter höjd och skulle den av misstag råka hamna i vatten
kan den ligga kvar i en timme på upp till en halvmeters djup utan att
skadas, anger Schneider Electric.
Solpanelen har fem meter kabel, LED-belysning och som namnet
antyder skapas ett ljusflöde på 120 lumen. n

SLADDLÖS GRÄSKLIPPARE GÅR LÄNGE

G-Force Tools, ett ledande varumärke inom trädgårdsutrustning som
specialiserat sig på trädgårdsverktyg och högtryckstvättar, har lanserat sin sladdlösa gräsklippare på den svenska marknaden.
G-Force gräsklippare är utrustad med ett 36V litiumjonbatteri som
ger lång klipptid, vilket gör den både användarvänlig och miljövänlig, meddelar företaget, och tack vare OptiCut intelligent power on
demand, som väljer optimal effekt för att få rätt klippning, skall man
få upp till 66 procent längre batteritid.
Den centralt placerade inställningsenheten ger snabb och exakt
justering av klipphöjden. Gräsklipparen har en 45 liter stor behållare
för uppsamling av gräs samt en indikator som visar mängden gräs i
behållaren. Om man föredrar att finfördela klippet direkt i gräsmattan, tar man bort uppsamlaren och använder mulching-insatsen.
När man är klar med klippningen är gräsklipparen enkel att ställa
undan tack vare det fällbara handtaget med excentergrepp som ger
snabb och enkel förvaring och greppet på ovansidan som gör den
enkel att lyfta och transportera. n
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DESIGNSAMARBETE – NESCAFÉ & MINI

Fenomenet co-branding är en trend som håller i sig 2015 och har
realiseras i samarbetet mellan bilmärket Mini och kaffevarumärket
Nescafé Dolce Gusto i form av en kaffemaskin i klassisk Mini design.
Ett designsamarbete där bil- och kaffeindustrin möts har blivit
verklighet när bilindustrins uppstickande lillebror samarbetar med
kaffeindustrins dito. Ett branschöverskridande samarbete som möjliggörs av synergin mellan de båda varumärkenas målgrupper.
Resultatet är kaffemaskinen Nescafé Dolce Gusto Mini i limited
edition. En kompakt maskin till den som önskar en god kopp kaffe
eller latte. Maskinen som brygger ett brett urval av kalla och varma
drycker har ett tryck upp till 15 bar och har lånat typiska designattribut från Mini, så som randen i orange som går längs maskinens sidor.
Nescafé Dolce Gusto Mini anges signalera hastighet och designen
är inspirerad av den gemensamma målgruppens estetik och designpreferenser.
– Vi vet att den typiska Nescafé Dolce Gusto kaffedrickaren älskar
design och inte är rädd för att visa världen sin framgång och exakt
samma sak gäller för målgruppen hos Mini, säger Benedicte Flamand,
Nordic Communication Manager på Nescafé Dolce Gusto.
– Båda varumärkena står för kvalitet, design och möjligheten att
kunna sätta sin personliga prägel på produkten. Båda varumärkena
har också belönats med det prestigefyllda designpriset Red Dot
Award 2014. De som köper en Mini eller Nescafé Dolce Gusto-maskin
är inte rädda för att sticka ut. I själva verket så föredrar de det, säger
Malin Dahlgren, Marketing Communication Specialist på Mini. n

RCO Securitys NoKey force är en serie kodlås i fyra modeller som
erbjuder smidig passage både på företaget och i hemmet.
NoKey force passar för både inner- och ytterdörrar och kodlåset är
enkelt att montera på exempelvis kontorsdörrar, datarum, arkiv och
lager som har en modulkista enligt nordisk standard. NoKey force kan
även monteras på villa- eller lägenhetsdörrar och kompletteras då
med cylinder och hemma/borta-säker funktion. Alla modeller innehåller handtag, både på in- och utsidan, och vred i förekommande
fall.
Kodlåset använder sig av vanliga AA-batterier som har väldigt lång
livslängd – cirka tre år räknat på hundra öppningar om dagen. Ett batteribyte är dessutom väldigt enkelt att göra på egen hand då endast
en skruv behöver lossas för att utföra bytet. Enheterna varnar också i
god tid innan de förbrukat batterierna.
– NoKey force är en svensk produkt anpassad för nordiska förhållanden där både utveckling och konstruktion sker i Järfälla i Stockholm. Tack vare den smidiga monteringen, den höga kvaliteten och
flexibiliteten i modellutbudet tillgodoser NoKey force alla behov,
säger Henrik Paulsson, RCO:s marknadschef. n

ÅSKSKYDD SKYDDAR PRYLARNA

I Amazonas har de 250 åskdagar per år, i Sverige är det betydligt färre
men ändå träffas vårt land av runt 100 000 blixtnedslag varje år. Och
när blixten slår ner nära våra hus kan våra datorer, mobiltelefoner
på laddning och TV-apparater gå sönder av den ökade spänning som
plötsligt och utan förvarning finns i uttagen.
Åskskyddet från Schneider Electric sätts i ett vanligt jordat uttag,
det har fem vanliga uttag och två USB-uttag och i dessa kopplar man
sedan in din tekniska utrustning. Åskskyddet filtrerar bort störningar
och så kallade ”spikar”, det vill säga när det plötsligt blir för hög spänning i eluttaget, vilket är det som skadar utrustningen.
Är de tekniska produkterna kopplade till ett åskskydd blir spänningen jämnare vilket ökar livslängden för dem, anger företaget.
På åskskyddet finns en på- och avknapp så att man enkelt kan
stänga av alla inkopplade apparater, något som även sparar energi.
Om åskan har slagit ner i åskskyddet kan det vara förbrukat och ska
inte användas längre. Man ser det genom att den gröna OK knappen
inte längre lyser. n
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VITT
KONTORSKAFFEMASKIN

Aguila 220 från Nespresso är speciellt utvecklad för kontor och
hotell/restauranger med höga krav på kvalitet och prestanda, anger
företaget, och meddelar att maskinen fulländar kaffeupplevelsen
genom att kombinera yrkesskicklig baristatradition med den senaste
tekniken.
– Oavsett var vi befinner oss - på vår arbetsplats, på resande fot
eller vid ett krogbord strax efter avslutad måltid - har det blivit en
självklarhet att kunna bli erbjuden en kopp välsmakande kaffe. Vår
nya maskin Aguila 220 är som en liten kaffeexpert med stor kapacitet,
säger Eva Helmersen, vd för Nespresso Business Solutions.
Den kompakta maskinen är försedd med två brygghuvuden, är beredd för vatten upp till 93°C värme och rymmer fem liter färsk mjölk.
Resultatet anges bli ett gourmetkaffe med perfekt mjölkskum. Aguila
220 innehåller 12 automatiska kafferecept och genom ett enkelt
knapptryck är det bara att välja mellan Cappuccino, Latte Macchiato,
Espresso, islatte eller åtta andra favoriter.
Tack vare att Aguila 220 är utrustad med förebyggande daglig
semiautomatisk rengöring och sköljning samt har två energisparlägen
på 50 respektive 95 procent är den både underhålls- och miljövänlig,
enligt Nespresso, som menar att Aguila 220 är den idealiska kaffemaskinen för volymkrävande verksamheter där det måste gå fort att
göra en perfekt kopp kaffe. n

EN MATCHANDE VATTENKOKARE

Vi är mer trend- och designmedvetna än någonsin tidigare och även
våra hushållsapparater skall passa in perfekt. Den nya vattenkokaren
från Bosch kokar vatten på nolltid samtidigt som den gör sig snygg på
köksbänken, anger företaget.
Med fem olika färger att välja på skall det finnas en som matchar
just den känsla och det utseende du är ute efter i ditt kök, och det är
ingen tvekan om att färgerna sticker ut på dessa köksfavoriter, menar
Bosch.
Den lackerade kroppen har en glänsande färg, med den ursprungliga metallstrukturen något synligt under färgen.
Vattenkokaren finns i grått (TWK7805) samt fyra färger till, som
Bosch beskriver nedan.
Guld: Subtil glamour i färgen guld skall ge ditt kök det där lilla extra
utan att ta för mycket plats (TWK7808).
Rostfritt stål: Med ett svalt utseende smälter den rostfria vattenkokaren in i nästan varje miljö för att ge ditt kök en cool look
(TWK7801).
Koppar: Koppar har varit en stark trendfärg under de senaste åren
och fortsätter att lysa upp våra hem (TWK7809).
Glamourös Röd: Denna eldröda vattenkokare har en färg som skall
sticka ut på köksbänken (TWK7804). n

”BIG” – EN NY STANDARD INVERTER

LG har lanserat två nya storlekar av sin Standard Inverter, UU70 och
UU85, som tack vare sin höga kapacitet kallas Standard Inverter ”Big”.
Detta är ett komplett system som ger värme på vintern och kyla på
sommaren – allt i ett och samma system. Den maximala värmekapaciteten är 29,7kW och de bibehåller en hög värmekapacitet även vid
låga utomhustemperaturer.
– Vi är mycket glada att kunna bredda vår portfölj av kommersiella
kyla- och värmeprodukter med nya ”Big” som vi kallar den. Vi ser det
största användningsområdet som 0-10 voltstyrning för värme/kyla i
ventilationen. Men den kan också användas som kanalinnedel eller
som en utedel i en synchro-lösning med upp till fyra innedelar. Därmed ser vi att det är en väldigt flexibel produkt med otroligt många
användningsområden, säger Stefan Lögdberg, nordisk säljchef för Air
Conditioning and Energy Solutions på LG Electronics.
Nya ”Big” har som övriga LG Standard Inverter tryckstyrning, vilket
innebär att den har en trycksensor som direkt analyserar och kontrollerar trycket i utomhusenheten för att förbättra kompressorns precision och effektivitet. Tryckstyrningen leder därmed till en snabbare
och mer effektiv kylning och uppvärmning. Den hjälper dessutom till
att öka kompressorns livslängd och försäkra en stabil prestanda i alla
typer av väderförhållanden, anger LG. n
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UTBILDNINGSCENTER FÖR VÄRME- OCH KYLA

Panasonic Heating & Cooling har öppnat upp ett nytt utbildningscenter för professionella installatörer, återförsäljare, konsulter och
arkitekter inom värme- och kylbranschen. Panasonic Pro Academy är
utvecklat för att ge samarbetspartners ökad kunskap och inspiration
kring värme- och kyllösningar, samt hur dessa bäst används i olika
miljöer och applikationer. Målet med utbildningarna är att deltagarna
ska utvecklas i sin roll som experter, kunna installera mer effektiva
klimatsystem och öka servicen till sina kunder.
Utbildningarna i Panasonic Pro Academy innehåller både teoretiska
och praktiska moment. För att de praktiska momenten ska vara så
verklighetsbaserade som möjligt finns alla Panasonics nyckelprodukter installerade och driftsatta på plats i utbildningscentret i Stockholm, så att deltagarna kan testa och laborera med systemen. Bland
dessa finns exempelvis programvaran Panasonic Smart Cloud som gör
det möjligt att enkelt övervaka och styra klimatanläggningar oavsett
var du befinner dig.
– Vi vill kunna erbjuda alla våra partners möjlighet till mer specifik
kunskap och inspiration om våra värme- och kyllösningar samt visa
på bredden av de användningsområden och möjligheter som finns
idag. Utbildningen kommer i slutändan att betyda att våra användare
får klimatsystem som är ännu mer effektiva, säger Manuel Serrano,
ansvarig för utbildningen vid Panasonic Pro Academy.
Panasonic har idag ett av marknadens bredaste utbud av värmeoch kyllösningar för energieffektiva klimatsystem. Det finns flera olika
applikationsområden samt avancerad programvara och teknik för att
övervaka och styra systemen.
De nya utbildningarna kommer att genomföras cirka en gång per
vecka. De planeras utifrån behov och det finns möjlighet att skräddarsy utbildningarna efter specifika önskemål. Anmälan till utbildningarna görs enkelt via medlemskap i Panasonic Pro Club på www.
panasonicproclub.com.
Om Panasonic Heating and Cooling
Panasonics första luftkonditioneringssystem lanserades år 1958.
Med export till fler än 120 länder och fler än 200 miljoner sålda
enheter är Panasonic ett av de ledande företagen i branschen. Panasonic har fyra kategorier lösningar för uppvärmning och kylning av
bostäder, kontor och industrilokaler. n
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LG har introducerat tio års kompressorgaranti på sina nordiska
värmepumpar. Garantin omfattar produkterna Nordic Prestige Plus,
Nordic Prestige och Nordic Libero Plus och gäller alla konsumenter
som köper en ny värmepump från och med 1 juli 2015. LG har sedan
ett antal år tillbaka erbjudit 10-årsgaranti på de vitala delarna i sina
tvättmaskiner och kylskåp, och detta utökas nu alltså till att även gälla
kompressorn i LG:s värmepumpar. Garantin är ett led i LG:s kvalitetsarbete och syftar till att öka tryggheten och kundnöjdheten för LG:s
produkter.
– Kvalitet och pålitlighet är viktiga grundpelare för oss på LG och vi
vill ligga i det absoluta toppskiktet när det kommer till sådana frågor.
Vi är därför mycket glada över att nu kunna erbjuda tio års kompressorgaranti som ett bevis på vårt hårda arbete för att se till att både
återförsäljare och slutkund ska känna sig nöjda och trygga vid köp av
en LG värmepump. Vi hoppas att detta ytterligare ska hjälpa oss i vårt
arbete att vara den bästa leverantören av kvalitativa kyla- och värmelösningar på den nordiska marknaden, säger Stefan Lögdberg, nordisk
säljchef för LG Air Conditioning & Energy Solutions.
LG berättar att de jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring, och
att i Norden säljs produkter utvecklade speciellt för den nordiska
marknaden, framtagna i nära samarbete mellan det lokala teamet
och utvecklingsavdelningen i Korea. För att säkerställa kvaliteten och
att de klarar vårt tuffa klimat testas alla produkter i Norden under
minst ett år. Dessutom har en LG en egen klimatkammare på sin AC
Academy i Kista utanför Stockholm, där produkter kan testas. Den
nya kompressorgarantin är ytterligare ett bevis på LG:s hängivenhet
att ligga i framkant när det gäller att leverera högkvalitativa, pålitliga
och trygga produkter, anger företaget.
LG:s värmepumpar distribueras i Norden via Kinnan AB.
– Vi har jobbat med LG:s värmepumpar sedan 2011 och har sett
utvecklingen med kvalitetsarbete hela tiden gå framåt. Ett exempel
på det är lanseringen av Nordic Prestige år 2012, som senare fick bäst
testresultat i SP:s värmepumpstest år 2013. Att nu kunna erbjuda tio
års kompressorgaranti är ett stort plus som ytterligare stärker vårt
kvalitetserbjudande. Detta ger ytterligare trygghet för slutkunden
som utöver Sverigepumpens 6-årsgaranti nu får ytterligare fyra års
garanti på kompressorn, säger Anders Sahlén, säljchef för LG värmepumpar på Kinnan AB. n

VITT
GROUPE SEB KÖPER OBH NORDICA

Den 9 juli meddelade Groupe SEB att de köper 100 procent av
aktierna i OBH Nordica av Triton.Affären beräknas vara klar den 31
augusti 2015 och parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.
OBH Nordica tillverkar hushållsapparater och är ett ledande varumärke inom kategorin i Norden. Verksamheten omfattar produktutveckling, design, inköp, försäljning och marknadsföring. OBH Nordica
grundades 2002 genom en sammanslagning av danska OBH och
svenska Nordica, men har en historia som går tillbaka till slutet av
1950-talet. OBH Nordica omsatte 612 miljoner kronor 2014 och har
cirka 7 procents marknadsandel på den nordiska SDA-marknaden.
Franska Groupe SEB är världsledande inom tillverkning av små
hushållsapparater och har en portfölj av varumärken som innefattar
bland annat Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad och
Supor.
– Vi är glada att välkomna OBH Nordica till Groupe SEB. OBH
Nordica har en mycket stark marknadsposition och ett enastående
gott rykte, vilket kommer hjälpa oss att nå vår fulla potential i Skandinavien, säger Thierry de La Tour d’Artaise, CEO Groupe SEB. n

PRISAT DESIGNTEAM HOS BOSCH

Robert Sachon och Bosch designteam av hushållsapparater tog hem
årets titel på Red Dot Design Award 2015. Hederstiteln, Red Dot:
Årets designteam, är en bekräftelse på gruppens konsekventa och
enastående designprestanda under åren.
Robert Sachon har under de senaste tio åren varit ansvarig för designavdelningen på Robert Bosch Hausgeräte GmbH, och har under
denna tid målmedvetet format utseendet av hushållsapparaterna
inom varumärket Bosch.
Utöver utvecklingen av formspråket har han även fokuserat på
att integrera flera tekniska innovationer och drivit utvecklingen av
produkternas trådlösa anslutning. Det mest framträdande exemplet
på detta, som lanserats med framgång på marknaden i USA och
kommer till Norden 2016, är ugnarna från den nya serien Series 8.
Utmärkelsen ”Årets designteam” har genom åren använts som en
markör för designteam som förtjänat en position och ett rykte för
utmärkt produktdesign. Fler än 200 stycken ”Red Dot” och ”Red Dot:
Best of the Best” utmärkelser dokumenterar Robert Sachons unika
framgångssaga, anger företaget, och berättar att tidigare vinnare
inkluderar företag som Apple, Porsche och BMW. n

TVÄTTFRUSTRATION

En ny undersökning från Bosch visar att närmare sju av tio svenskar
upplever någon form av frustration när det är dags att tvätta. Undersökningen som genomfördes i hela Norden visar att 68 procent av
svenskarna är stressade över sin tvätt och tycker bland annat att den
tar alldeles för lång tid.
Enligt undersökningen, som Bosch har tagit fram för att kartlägga
vårt beteende kring att tvätta kläder, spenderar vi 2-3 timmar i veckan (44 procent) på att tvätta. Det vanligaste är att tvätta 1-3 gånger
i veckan (57 procent) – något som frustrerar svenskarna. Att behöva
avvara en vardagkväll eller några timmar under helgen för att tvätta
bidrar till att närmare en femtedel av de tillfrågade känner frustration
och tycker att det är för tidskrävande med tvätt. Förutom att det är
tidskrävande irriterar sig svenskarna mest på att behöva stryka sin
tvätt, där 24 procent upplever en frustration.
– Att så många känner frustration över att tvätta är inte så överraskande med tanke på att det är så mycket annat som ska hinnas med
i vardagspusslet. Men det kan också vara i onödan, eftersom olika
program i maskinen kan underlätta resultatet. Med skjortprogrammet blir kläderna mindre skrynkliga och därmed lättare och snabbare att stryka och ett antifläckprogram kan enkelt behandla vanliga
fläckar. Eller varför inte satsa på en självdoserande maskin så slipper
man kladdet med doseringen av tvättmedel, säger Maria Ölander,
varumärkesansvarig, Bosch hushållsapparater.
Även om svenskar upplever frustration är det inget i jämförelse
med finländare, där 83 procent känner en frustration. Norrmännen
hamnar på en tredjeplats med 61 procent och minst frustrerade är
danskarna där bara 56 procent av respondenterna upplever frustration i samband med tvätt.
Undersökningen genomfördes på uppdrag av BSH Home Appliances AB via M3 Panel i Sverige, Norge, Finland och Danmark i maj 2015.
I varje land intervjuades 1000 respondenter i åldrarna 18-74 år. n

RATEKO 4/2015 65

K R Ö N IK A

Bara några rader...

L

ivet 2.0 startade för åtta veckor sedan, när Siri beslutade sig för att hedra oss med sin närvaro... Jag har
fått en ny chef. Hon är ung, men väldigt målmedveten,
och mycket bra på att delegera. Jag är dock en smula osäker på
om det verkligen är den senaste modellen, eftersom hon inte tar
sig till dockningsstationen själv när energin börjar ta slut - vilket
inträffar med ungefär två timmars mellanrum - utan istället ger
ifrån sig en klar och tydlig varningssignal...
Att i en tvåa kombinera hemmakontor med en bebis är understundom en smula utmanande, men oftast helt fantastiskt, är en
sak jag lärt mig i sommar.

N

yss - ett par timmar efter midnatt dagen det är
deadline - var min ambition att skriva någonting
mer än det ovan i denna krönika. Men just nu känns
det som om allt annat bleknar. Det finns dock en enda sak kvar att
meddela innan det är dags att skicka tidningen till tryckeriet, och
det är att resultaten från Radiogolfen kommer i nästa nummer.
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T
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...om livet

ävlingen var vid detta nummers pressläggning inte
färdigspelad så resultatlistan kommer i nästa nummer. Det verkar som det blir en del överraskningar.
Brollsta kan straffa den som inte har en het putter, men också
bjuda på bra resultat för den som har flyt. Kan du inte hålla dig till
nästa nummer så kan du hitta resultatet på www.rateko.se.

lart. Det blev den kortaste krönikan undertecknad
någonsin skrivit. Och orden i föregående stycke var
inte ens mina egna, utan lånade av Anders Appelqvist. Hoppas att sommaren varit fantastisk, och väl mött i höst.
OLA LARSSON
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Nya perspektiv.

SP 15-30mm

NYHET

F/2.8 Di VC USD

Världens första supervidvinkel-zoom för fullformat
med bländare F/2,8 och bildstabilisering.
Tamron SP 15-30mm F/2,8 är ett supervidvinkel för proffs och
krävande amatörer. Objektivet är en konstruktion med de senaste
landvinningarna inom objektiv-konstruktion, med bland annat:
Vibration Compensation (VC) bildstabilisering
Ultrasonic Silent Drive (USD) för tyst, supersnabb autofokus
Ljusstyrka: F/2.8
Väderskyddad konstruktion
NYHET: En nyutvecklad smutsavisande coating på
frontlinsen skyddar mot smuts och vattenfläckar och
gör samtidigt rengöringen enklare.
Finns för Canon och Nikon

www.tamron.se
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