Radiohandelns tekniska och kommersiella organisationer

IFA – 28 sidor

Canon Expo 2015
TV på tittarnas villkor
Stark försäljning första halvan

5/2015

Philips 7600-serie
Europas bästa TV-köp!
Så här lyder juryns motivering i sin helhet:
”Att lyckas kombinera utmärkt bildkvalitet, trevliga ljudprestanda och ett
modernt smart-TV-OS i ett attraktivt skal är en bedrift, särskilt om priset är
lågt. Och ändå är det precis vad Philips har uppnått med 55PUS7600. Denna
55-tums TV har effektiv Pixel Precise UHD uppskalning, utmärkt rörelseskärpa
tack vare Perfect Natural Motion och HDMI 2.0-anslutningar för ditt framtida
UHD-material. Tresidig Ambilight förbättrar tittarupplevelsen med sin till
bilden matchade belysning, och Philips högtalarteknik ger imponerande
basåtergivning från skärmens smala ram. Android TV, som använder sig
av en Quad Core-processor, öppnar upp en hel värld av underhållning. En
välkonstruerad allround-TV.”

www.philips.se/tv

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

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

ANNONSPRISLISTA 2015

UTGIVNINGSPLAN 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------
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Årets tredje undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland
annat att framtidstron är stor.

Den 1 september genomförde Boxer tre stora förändringar för tittarna – såväl
startavgift som bindningstid har försvunnit och man har möjligheten att titta var
man vill.

6/10 lanserade Microsoft ny hårdvara - i form av Surface, Lumia och Microsoft
Band - som skall dra fördel av möjligheterna i operativsystemet Windows 10.

Med säljstart i oktober lanserar TomTom klockan Spark GPS Fitness Watch med inbyggd musikspelare. Enligt TomTom visar undersökningar att den som tränar med
musik kan prestera 15 procent bättre än annars.

Hur ser en marknadsledare på framtiden när det gäller visioner, teknik, koncept
och anpassning till en snabbt föränderlig värld? Dessa frågor besvarade Canon
under eventet Expo 2015 i Paris i mitten på oktober.

I detta nummer av Rateko finns 17 sidor från IFA:s konsumentelektronikområde
och nio leverantörers nyheter presenteras av Jan Bjerkesjö.

23/9 meddelade EHL, via www.ehlnytt.se, att första halvårets försäljning - av såväl
vitvaror som småel - överraskat positivt.

Elon satsar ytterligare med Bäcklunda, ett eget kökskoncept, parallellt med att än
mer förfina kundbemötandet i de snart 200 butikerna i landet.

I detta nummer av Rateko finns 11 sidor från IFA:s vitvaruområde och sju leverantörers nyheter presenteras av Jan Bjerkesjö och Ola Larsson.

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 – 23 oktober 2015
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www.rateko.se
Branschtidning för fackhandeln inom
Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater och Service.
Rateko ges ut av Eor AB i samarbete
med ElektronikBranschen.
1943-1954 –
1955-2009 –
2010-2013 –
2014-?
–
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Rateko
ElektronikBranschen
Rateko

Chefredaktör & ansvarig utgivare
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tel: 0709-30 95 05
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Medverkande
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Allan Larsson (ARN)
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material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - elm@elektronikbranschen.se
(foto: Gordon Andersson)

Elektronik
och politik

G
M

rön skatteväxling – det låter väl bra? The pollutor must pay. Det är också
en idé jag kan ställa upp på. Och i en tid när människor jobbade i den
lokala fabriken fungerade det också. Den dumma fabrikören som bara lät
skiten fara ut i naturen fick betala högre skatt, medan den snälla fabrikören som satsade
pengar på att rena utsläppen, premierades av lägre skatter.
Arbetarna som tar en smutsig moped med dålig förbränning och helt utan avgasrening
borde betala höga avgifter, medan de som cyklar borde få pengar tillbaka.

en nu ser ju inte världen ut så. Hemelektroniken tillverkas på andra
sidan jordklotet för världens alla marknader. Sverige är en liten liten
båt i det stora stora världshavet. Vad vi gör och tycker spelar betydligt
mindre roll än vad somliga tycks tro.
Om vi inför en skatt på vissa produkter påverkar inte det produktionen i Asien det allra
minsta. Om däremot EU tar ett liknande beslut får köpkraften hos 500 miljoner konsumenter en helt annan inverkan. Vill man påverka måste det ske med en större bas. Det
blir liksom lite mer tryck i kraven då.
Vi kan stå här upp i norr och skrika oss blåa, utan att det påverkar omvärlden nämnbart.

A

tt sverigedemokrater och vänsterpartister vill gå ur EU förvånar väl inte. Vi
matas ju kontinuerligt med bilden att alla dumma beslut är fattade i ”Bryssel”, medan alla bra grejer beslutas i ”Stockholm”. Och där är alla partier och
medier lika goda kålsupare. Men att miljöpartisterna är EU-kritiska, är ju bara märkligt.
Vill man på allvar förbättra miljön måste det ske på EU-nivå, minst – ännu hellre global.
Vill man styra om produktion av produkter, till exempel för att snabba på övergången
från vissa kemikalier till andra, så krävs ett europeiskt samarbete.
Men det blev ingen nationell svensk kemikaliebeskattning den här gången. Regeringen
tog det enda rimliga beslutet efter den kraftiga kritiken i remissrundan. Och vi får hoppas
att förslaget får bo kvar i den skrivbordslåda det hamnat i.
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
LÄGRE AVGIFT PÅ MILJÖMÄRKT ELEKTRONIK

IPHONE-KAMERAN DXO ONE

Det är nu klart att den omskriva kameran, DxO ONE, kommer att
börja säljas i Norden och Baltikum. Det är Focus Nordic som blir
generalagent och försäljningen börjar omgående.
DxO ONE är en liten kamera i aluminium som ansluts till lightningkontakten på en iPhone eller iPad, och som skall ge en professionell
bildkvalitet – tack vare kombinationen av DxO:s stora kunnande inom
digital bildbearbetning, den stora sensorn (1” med 20MP) och ett
skarpt objektiv (11.9mm vilket motsvarar 32mm i 35mm formatet)
med ljusstyrkan F/1.8. Närgränsen är 20cm.
DxO ONE är 6,7 x 4,8 x 2,5 cm stor och väger 108 gram, och den
iPhone (eller iPad) som man kopplar samman kameran med fungerar
som vridbar skärm, och det är där man kan justera diverse inställningar. Framtida firmware-uppdateringer sköts via appen i telefonen.
Kameran kan lagra bilderna - på ett microSD-kort - som JPG, DNG
(Adobes RAW-format) eller det egna SuperRaw-formatet DXO som
lägger samman informationen från fyra RAW-filer. Kamerans slutartid
är 1/8000 till 15s och ISO-omfånget är 100-51200.
DxO ONE kan också spela in video i Full HD med 30 bilder per sekund, eller i slow-motionläge med 720p och 120 bilder per sekund.
Programvarorna DxO Optics Pro Elite Edition och DxO Filmpack
Elite Edition ingår till en början som ett introduktionserbjudande,
anger Focus Nordic. n

E-skrot är den snabbast växande avfallströmmen i världen enligt ILO
(2012). Utvecklingen med digitaliseringen kommer att öka e-skrotberget ytterligare och produktionen av nya produkter bidrar till stora
uttag av naturresurser och svår miljöpåverkan.
Från och med årsskiftet 2015-2016 kommer miljömärkt elektronik att få lägre producentansvarsavgift. De företag som är anslutna
till Elektronikåtervinning i Sverige får en lägre producentavgift för
elektronik som är märkt med någon av de två erkända tredjepartscertifieringarna Svanen eller TCO Certified, alternativt uppfyller
motsvarande miljökrav.
Producentansvaret för elektronik innebär att alla som sätter elutrustning på den svenska marknaden är skyldiga att säkerställa att produkterna samlas in och återvinns när de blir till avfall. Producenter
betalar därför en avgift för varje såld produkt. Idag bestäms avgiften
utifrån vilken typ av produkt det rör sig om, kylskåp har exempelvis
en avgift och mobiltelefoner en annan. Detta gör dock att produkter
som är tillverkade på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt har samma
producentansvarsavgift som produkter med stor negativ miljöpåverkan. Avgiften ger alltså inga incitament att producera bättre och mer
miljöanpassade produkter. Detta är något som Elektronikåtervinning
i Sverige vill ändra på genom att erbjuda rabatterat producentansvar
för miljömärkt elektronik.
– Vi anser att det är viktigt att branschen själv tar ansvar för omställningen mot en cirkulär ekonomi, det ska vara lönsamt att göra
rätt, säger Josef Tapper, VD på Elektronikåtervinning i Sverige.
Både Per Bolund (MP) finansmarknads- och konsumentminister
och Johan Hultberg (M) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet,
uttryckte sig mycket positivt till detta initiativ när förslaget togs upp
i Almedalen tidigare i år. Hultberg lyfte fram vikten av att branschen
tar egna initiativ och finner nya vägar för omställning.
– Vi hoppas att det ska vara en självklarhet att produkters faktiska
miljöpåverkan också reflekteras i dess slutgiltiga pris i framtiden,
avslutar Josef Tapper på Elektronikåtervinning i Sverige. n

EPSON & HI-FI KLUBBEN

Epson och Hi-Fi Klubben har ingått ett nytt partnerskap som innebär
att hela Epsons sortiment av hemmabioprojektorer kommer säljas i
samtliga Hi-Fi Klubbens 28 butiker i Sverige.
Från Umeå i norr till Malmö i söder kommer kunderna få den
expertis och hjälp de behöver för att välja projektorer som möter de
behov och krav de har på sin hemmabioupplevelse, anger företagen.
Partnerskapet ingicks i mitten på september och projektorerna finns
tillgängliga i Hi-Fi Klubbens butiker nu under oktober.
– Vi på Epson har sedan länge hoppats på ett partnerskap med
Hi-Fi Klubben och är mycket stolta och glada över att en av Sveriges
mest kompetenta och erfarna ljud- och bildåterförsäljare nu väljer att
ta in våra produkter i sitt sortiment. Oavsett om kunderna söker en
instegsmodell eller en high-end projektor känner vi oss väldigt trygga
i att Hi-Fi Klubbens expertmedarbetare kommer vägleda dem rätt,
säger Peter Settling, Channel Sales Manager på Epson Sverige.
– Vi på Hi-Fi Klubben säljer bara handplockade produkter som vi
själva tror på och vet håller den kvalitet som vi lovar kunderna. Det
känns därför väldigt kul att nu kunna addera Epsons projektorer till
vårt sortiment och låta våra entusiastiska och kompetenta medarbetare guida kunden rätt för att få den optimala hemmabioupplevelsen,
säger Jonas Heilesen, produktchef på Hi-Fi Klubben. n
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PROJECT MORPHEUS BLIR PLAYSTATION VR

Sonys satsning på virtual reality har hittills gått under namnet Project
Morpheus. Inför spelmässan Tokyo Game Show berättade Sony att
det officiella namnet nu är bestämt. PlayStation VR är det som skall
ta TV-spelsupplevelsen till nästa nivå.
– Namnet ”PlayStation VR” uttrycker inte bara en helt ny upplevelse från PlayStation där spelarna får träda in i spelens virtuella världar.
Det speglar också vår strävan efter att låta dem ta del av den här fantastiska upplevelsen samtidigt som de får en känsla av igenkänning,
säger Masayasu Ito, EVP, Division president of PS Product Business
och VP, Software Design Division. n

NYHE TE R
ELGIGANTEN STARKASTE VARUMÄRKET

Elgiganten utsågs till det starkaste varumärket och vinnare i kategorin
Hemelektronikkedjor vid Swedish Brand Award i början av oktober.
Det är andra året i rad som över 5000 svenska respondenter ger
Elgiganten högsta betyget i branschen.
– Vi är otroligt stolta över den här utnämningen, framför allt då
den baseras på kundernas omdöme och uppfattning om oss. Vi drivs
av ett starkt kundfokus i vårt operativa arbete och har jobbat väldigt
medvetet för att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bättre helhetserbjudande med bra service och tjänster, låga priser och en trevlig
köpupplevelse. Den här utmärkelsen gör oss än mer motiverade att
fortsätta det arbetet. Det här priset dedikerar jag våra 3000 medarbetare som gör ett sånt fantastiskt arbete med att ta hand om våra
kunder varje dag, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.
Elgiganten mäter dagligen kundtillfredsställelsen i sina varuhus
med hjälp av så kallade Happy or Not-maskiner och över 50000 kunder i veckan nyttjar möjligheten att betygsätta sin upplevelse. Återkopplingen ligger till grund för justeringar i verksamheten där man
kan se väldigt direkta effekter av arbetet mot ytterligare förbättrad
service. Under året har Elgiganten arbetat upp andelen nöjda kunder
från 82 till 86 procent.
Den positiva utvecklingen beror till stor del på utrullningen av det
nya service- och tjänstekonceptet KnowHow med etablering av bemannade servicecenters ute i varuhusen. Hit kan kunderna vända sig
för hjälp att komma igång direkt med sina nya produkter, molntjänster, överföring av data mellan olika enheter och mycket annat.
Tillsammans med fortlöpande utbildning för medarbetarna ska
KnowHow säkerställa att Elgiganten på bästa sätt kan bistå kunderna
med adekvat hjälp.
– Vi vill vinna kundernas förtroende och då kan vi inte enbart
erbjuda låga priser – vi måste erbjuda rätt produkt, till rätt pris med
relevanta tjänster, hög kompetens och bra service. Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg, säger Niclas Eriksson.
Priset Evimetrix Swedish Brand Award tilldelas Sveriges starkaste
varumärke totalt och i 35 branscher, där Elgiganten utsågs till vinnare
i kategorin Hemelektronikkedjor. Priset bygger på varumärkesundersökningen Evimetrix Swedish Brand Award där 5000 respondenter får
uttala sig om cirka 500 varumärken i 35 branscher. n

TRE GER BORT MUSIK TILL ÄLDREBOENDEN

Mobiloperatören Tre har inlett ett socialt musikinitiativ som innebär att samtliga äldre- och seniorboenden i landet har möjlighet till
gratis musikpaket till sina boenden. Paketen består av en surfplatta,
högtalare, musikstreamingtjänst och fri surf på musikstreaming och
initiativet är helfinansierat av Tre med stöd från Harman Kardon,
vilket innebär att hemmen inte betalar någonting för musikpaketen.
Musik har bevisligen en effekt på människors välmående. Det kan
exempelvis motverka demens och få människor att känna sig både
piggare och lyckligare, enligt Töres Theorell, doktor och forskare inom
psykosocial medicin som forskat på ämnet.
– Att musik påverkar oss är det ingen tvekan om. Hjärnan är som
en muskel, den behöver ständig aktivitet och träning. Om vi struntar
i att använda hjärnan och kanske bara ligger i en säng, så förfaller
hjärnan. Att lyssna på musik är ett koncentrerat sätt att fokusera på
vad som händer och är en slags hjärngympa, säger Töres Theorell.
– Vi såg att det fanns ett problem på många äldreboenden i Sverige: musik och underhållning prioriteras inte. Inte för att viljan inte
finns. Utan för att det helt enkelt inte hinns med eller finns resurser.
Musik är en del av vårt DNA och därför känns det naturligt för oss
att bidra med just fri musik och tekniken som möjliggör det, säger
Nicholas Högberg, VD på Tre Sverige.
Tre har redan smyglanserat initiativet på äldreboendet Liseberg
utanför Stockholm och på bilden ovan ser man hur det det såg ut när
hemmets första gemensamma dans någonsin anordnas i samband
med installationen av musikpaketet. n

INGEN KEMIKALIESKATT FRÅN ÅRSSKIFTET

SPELPLANEN 2016

De nationella TV-systemen är i gungning. Allt fler överger ”gammelmedia”. Det nya medieuniversum är globalt. Ett fåtal bolag dominerar
med hela världen som avsättningsmarknad. Det som blir över är
sådant som har direkt koppling till territorium och språk. Men dit vill
vi väl inte bli undanknuffade? Hur ska Skandinavien ta position i det
nya? Vi har lyckats sätta oss på världskartan för musik och dataspel,
men hur blir vi världsledare inom rörlig bild och media?
Spelplanen tar tempen i mediebranschen. Se till att hänga med du
också! Boka in torsdagen den 4 februari 2016 på Rival i Stockholm.
2016 års seminarium är det 13:e i ordningen. Vi arbetar för fullt
med programmet och allt eftersom delar blir klara hittar du informationen på www.spelplanen.nu, där du även kan anmäla dig. n

Kemikalieskatten kommer inte att införas den 1 januari 2016 som
föreslagits i en utredning som förra regeringen tillsatte. Det framgår
av regeringens budget.
För elektronikbranschens del handlade det om grupper av flamskyddsmedel. Branschföreningen ElektronikBranschen har kritiserat
utredningsarbetet och förslaget, både i uppvakningar och i remissarbetet. Sammanfattningsvis bestod vår kritik av förslaget att de miljömässiga effekterna uteblir men att svenska arbetstillfällen kommer
att förvinna. Sverige är en för liten marknad för att produktionen ska
ändras av en svensk nationell reglering. Exakt samma produkter kommer även fortsättningsvis säljas i Sverige som i övriga världen.
Branschen föreslår istället att regeringen satsar resurser på att
från Sverige via redan existerande och fungerande regelsystem inom
EU, främst RoHS och REACH. Med den köpkraft Europas samlade
konsumenter utgör, får sådan reglering den effekt detta förslag inte
kommer att få. ElektronikBranschen anser att spridning av miljö-och
hälsofarliga ämnen ska förbjudas och begränsas, inte vara kvar och
beskattas. n
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N YH E T E R
SWEDELTACO NY DISTRIBUTÖR FÖR ZYXEL

SweDeltaco har slutit avtal med ZyXEL för distribution av ZyXELprodukter i Norden. Produkterna kommer att distribueras från lagret i
Tullinge till återförsäljare i Sverige, Finland, Danmark och Norge.
ZyXEL är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av nätverksprodukter för små och mellanstora företag och privatpersoner
samt tjänsteleverantörer.
ZyXEL, som grundades 1989 i Taiwan, är idag ett globalt företag
som har cirka 3000 medarbetare och är den största leverantören
av brandväggar till små och medelstora företag (enligt Infonetics
Research, levererade enheter – enheter för integrerad säkerhet i klassen 500-1499 dollar, EMEA, januari 2013–juni 2014.)
– De senaste åren har vi arbetat fokuserat med att bredda vår
kundbas och distribution på den nordiska marknaden. Vi har vuxit
snabbt, särskilt mot företagsmarknaden, och nu är det dags för nästa
steg. SweDeltaco är med sitt breda återförsäljarnätverk och nordisk
täckning rätt val för oss, säger Petter Spector, Nordisk Marknadschef
på ZyXEL.
– Det känns väldigt spännande att erbjuda ZyXELs innovativa produkter till våra kunder. De senaste åren har vi fokuserat på att bredda
vårt sortiment av nätverksprodukter med fler världsledande varumärken och i och med detta avtal stärker vi vårt produktsortiment ännu
mer, säger Siamak Alian, VD och Inköpschef på SweDeltaco AB. n

EURONICS & SOLID FÖRSÄKRINGAR

För första gången inleder Euronics ett direkt samarbete med en
försäkringsgivare och valet föll på Solid Försäkringar. Med försäkringen får kunderna ett starkt skydd som ger ett tryggare köp, anger
företaget.
Genom samarbetet med Solid Försäkringar erbjuder Euronics sina
kunder ett omfattande försäkringsskydd som ersätter om oturen är
framme och produkten går sönder. Trygghetsförsäkringen ger kunden
trygghet i ett år, har inget åldersavdrag och endast en självrisk på
mobiltelefoner.
– Vi är måna om att våra kunder ska känna sig trygga när de köper
produkter hos oss. Valet av försäkringspartner blev Solid Försäkringar
eftersom de har lång erfarenhet av hemelektronikbranschen och erbjuder ett okrångligt upplägg. Vi är glada över att teckna ett direktavtal med Solid Försäkringar eftersom de har en försäkringslösning som
hjälper oss att utveckla vår affär, säger Mats Svensson, Marknadschef,
Euronics AB.
Solid Försäkringar har rötterna i detaljhandeln och är en av de
marknadsledande aktörerna inom produktförsäkringar på den svenska marknaden. I norden erbjuder över 6000 butiker och e-handlare
företagets profilerade trygghetslösningar till sina kunder.
– Vi är glada över att Euronics har gett oss förtroendet att stå
bakom deras trygghetsförsäkring. Deras beslut är ett bevis på att vi
har ett starkt erbjudande som hjälper dem att stärka sina kundrelationer. Vi ökar våra marknadsandelar inom hemelektronikbranschen
och har fått ytterligare ett kvitto på vi erbjuder en konkurrenskraftig
försäkring på ett okrångligt sätt, säger Helen Hedvind Persson, Key
Account Manager, Solid Försäkringar. n

TVÅ NYA MTG-KANALER

Den 10 november lanserade MTG två nya kanaler - Viasat Series och
Viasat Film Hits - i hela Norden. Utbudet blir nu ännu större med
hyllade TV-serier som Empire och prisbelönta filmer som The Hunger
Games.
– Viasat Series och Viasat Film Hits stärker vår position genom att
erbjuda det mest omtalade och omtyckta innehållet på marknaden,
säger Sahar Kupersmidt, affärsområdeschef för betal-TV på MTG.
Viasat Series kommer att finnas tillgänglig i Sverige, Norge och Danmark. Här erbjuds tittarna hyllade nya serier och klassiska guldkorn.
Serierna kommer även att finnas på MTG:s streamingtjänst Viaplay.
I lanseringspaketet ingår flera serier exklusiva för Viasat och Viaplay
såsom Empire. Men även serier som Blue Bloods, Californication,
House of Lies, Nurse Jackie och The Late, Late Show med James Corden får ett nytt skräddarsytt hem.
Viasat Series får dessutom sällskap av en annan debutant, Viasat
Film Hits, som kommer att finnas tillgänglig i alla skandinaviska
länder och Finland. På kanalen samlas publiksuccéer som The Hunger
Games: Catching Fire, The Hunger Games: The Mockinjay – Part 1,
prisbelönta Tootsie, Marie Antoinette och Braveheart samt nordiska
dramat Børning.
– Vi har lyssnat på våra kunder och hoppas att de kommer att uppskatta dessa nya kanaler, och det fantastiska innehåll som finns där,
lika mycket som vi gör, säger Sahar Kupersmidt.
I samband med lanseringen av Viasat Series och Viasat Film Hits
kommer ytterligare några förändringar att ske i Visats Films kanalutbud. Viasat Film kommer nu att heta Viasat Film Premiere. Viasat
Natures prime time-tablå utökas och ersätter Viasat Crime, medan de
bästa kriminalserierna visas på Viasat Series och Viaplay. n
10 RATEKO 5/2015

FOCUS NORDIC SJÖSÄTTER PENTAX ACADEMY

Med start hösten 2015 kommer nordens största fotogrossist, Focus
Nordic, att rulla igång storsatsningen Pentax Academy. Syftet är att ge
fler naturfotografer möjlighet att testa Pentax lovordade mellanformatskamera 645Z under realistiska och krävande förhållanden.
Kameran, med en kombination av prestanda och användarvänlighet som tidigare inte funnits i mellanformatssegmentet, är idealisk
för landskapsfotografering och passar utmärkt i det ibland kärva
nordiska klimatet, anger företaget.
Pentax Academy är upplagt som återkommande workshops på
olika intressanta platser i Norden. Under ett veckoslut ägnas dagarna
åt fotografering med tillgång till en 645Z och kvällarna åt genomgångar, teknikprat och bildvisningar. Boende och mat ingår och skall hålla
hög klass. Som kursledare fungerar Martin Borg och Sven Persson,
båda två erfarna landskapsfotografer och sedan tidigare Pentax 645ZDistrikt Stockholm
ambassadörer.
Kontakta Victor Liljeroth
Först ut bland arrangemangen är Fårö på Gotland
under veckosluSales Manager
Retail
0768-838054
tet 12-15 november 2015.
Mer information på www.pentaxacademy.com. n

Vår kundbas växte 2013, den växte 2014,
och den fortsätter att växa 2015.

Du där ute i butik är en
stor anledning till det
– tack!
Nu gasar vi ännu mer!
Glöm inte bort varför
kunderna ska välja oss:
Byt fritt – byt kanalpaket
när du vill under avtalstiden.
HD-kanalerna ingår i priset.
Driftsäkert och störningsfritt.

Distriktschef Väst
Anders Lindgren
0765-26 25 55

Distriktschef Öst
Andreas Blomqvist
0765-26 25 88

Distriktschef Mitt
Calle Sundell
0709-11 88 67

Distriktschef Norr
Marcus Sundelin
0706-658867

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Tveka inte att höra
av dig till någon av
våra distriktschefer!

BCI

BCI #3 2015:

Ljud i fokus
Årets tredje undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att
framtidstron är stor.

B

CI #3 2015 visar bland annat att;
• framtidstron är stor, hela 88 procent av butikscheferna ser positivt på försäljningsutvecklingen i sin butik
under kommande halvår,
• 84 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu,
• efterfrågan på ljudprodukter är fortsatt hög,
• trådlösa högtalare och hörlurar är de produktkategorier
som konsumenterna mest efterfrågar
• mobiltelefoner ligger fortfarande på plus mot 2014
– Konsumenterna fortsätter att efterfråga ljudprodukter och
trådlöst ska det vara, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

På tröskeln till julhandeln

Hemelektronikbranschen står på tröskeln till årets mest intensiva
försäljningsperiod. Inte minst gäller det Elgiganten, som under
september och oktober öppnar butiker över hela Sverige.
På två månader växer Elgigantens butiksnät med 79 butiker
belägna i gallerior och citykärnor över hela Sverige. Ett starkt
komplement till Elgigantens 78 befintliga varuhus som finns
belägna i stora handelsområden utanför stadskärnorna. Lagom till
julhandeln har Elgiganten 157 varuhus och butiker.
Vi frågade Fredrik Strand, varuhuschef på Elgiganten Barkarby,
och Magnus Mannesson, varuhuschef Elgiganten Kungens kurva,
om läget just nu i dessa två väletablerade butiker i Stockholmsområdet.
Hur är försäljningen i din butik just nu?
Fredrik Strand: Positivt, vi är på väg in i vår högsäsong och det
går bra för Elgiganten. Utöver det har vi många intressanta produktlanseringar under hösten som driver på försäljningen. Kedjan
kommer att ha cirka 80 butiker till på platser där vi inte funnits
tidigare och det kommer att gynna Elgiganten i stort. Produktlanseringar som Apple Watch och ny iPhone kommer att driva
försäljningen i höst. Generellt kommer leverantörer med många
intressanta produkter till julhandeln.
Magnus Mannesson: Försiktigt positiv försäljning. Vi har en
historik av mycket god utveckling, men har å andra sidan under
de senaste månaderna upplevt en viss ekonomisk försiktighet hos
våra kunder. Jag vill dock påstå att vi, i dagsläget, står inför en klar
vändning i denna fråga.
Hur tror du att försäljningen kommer att gå i din butik de
nästkommande sex månaderna, jämfört med samma period
föregående år?
Fredrik: Väldigt positivt, det händer så mycket inom hemelek-

BCI kan laddas ner i sin helhet både på www.elektronikbranschen.se
och www.rateko.se. I BCI #3 2015 finns även Snabbindex för september, där man kan se att försäljningen av trådlösa högtalare, hörlurar
och actionkameror fortsatte att ånga på även i september.

tronik och inom Elgiganten nu. Vi kommer att gynnas av det.
Försäljningen kommer att öka, men exakt hur mycket är svårt att
säga i procenttal.
Magnus: Ökar något. Självklart påverkas alla av den rådande
osäkerheten och den allmänna debatten kring balansmål, ROT
och RUT, räntor och marginalskatter. Dock vill jag mena att vår
försäljning fortsatt kommer att öka. Vi närmar oss allt mer julen
och där vill jag påstå att vi kommer att se en markant utveckling
mot föregående år.
Hörlurar – konsumenternas intresse?
Fredrik: Väldigt stort intresse, både in-ear och hörlurar. Hälsotrenden bland annat driver på in-ear, medan musiktrenden
generellt med exempelvis Spotify driver på vanliga hörlurar. I alla
åldrar. Vi har även speciellt anpassade hörlurar för barn. Ljud är
väldigt poppis för alla.
Magnus: Hörlurar är en fantastisk möjlighet att förhöja kvaliteten i vardagen. Mobiltelefonen blir mer och mer vår hjälpreda
och utgör ett allt mer viktigare element i vår vardag. Det blir mer
och mer naturligt att välja ett par bra hörlurar till en bra telefon.
Vi upplever att vi har ganska mycket ”spring” efter hörlurar. Inte
minst inför julen kommer hörlurar att vara en mycket efterfrågad
vara.
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BOXE

Frihet för oss är att kunna titta när och var du vill.
Att aldrig mer behöva betala startavgift. Att själv kunna välja bort
bindningstid eller få 3 månader fritt vid 12 månaders abonnemang.
Beställ Boxer Flex16 för 269 kr/mån – nu även via fiber!
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Magnus Mannesson, varuhuschef Elgiganten Kungens kurva.

Dockningsstation – konsumenternas intresse?
Fredrik: Ett minskande intresse till fördel för de trådlösa
Bluetooth-högtalarna som ger större flexibilitet och möjlighet till
bra ljud både i hemmet och på resande fot.
Magnus: Från att dockningsmöjlighet mellan telefon och högtalare varit en relativt efterfrågad funktion ser vi idag hur det trådlösa gradvis har kommit att bli den klart dominerande lösningen.
Vi är inte direkt benägna att släppa taget om våra telefoner – telefonen är så pass viktig att vi måste ha den inom räckhåll i princip
dygnets alla timmar.
Trådlösa högtalare – konsumenternas intresse?
Fredrik: Mycket stort intresse från kunderna. Efterfrågan på
trådlösa högtalare har ökat markant det senaste året och nu ser
vi även hur efterfrågan på trådlösa högtalarsystem i hemmet ökar
allt mer, med så kallade multiroomlösningar för ljud i alla rum.
Man vill ha bra ljud och en kabellös lösning.
Magnus: Här har vi den stora vinnaren. Lättheten att spela musik och radio utan att aktivt behöva ansluta, docka eller starta har
kommit att bli den mest efterfrågade funktionen. Vi går allt mer
mot multiroomlösningar i hemmen - lätt att hantera och självklart
trådlöst.
Soundbar – konsumenternas intresse?
Fredrik: Ljud generellt är en sådan stor del av totalupplevelsen
och är det något som folk vill ha idag så är det en bra upplevelse.
TV-apparaterna blir bara större och plattare och då behöver man
ofta ett komplement för att få riktigt bra ljud. Det är där soundbars kommer in.
Magnus: Vi ser att det är av betydelse för kunden att kunna ansluta ett bra ljud utan kablar – det skall vara enkelt och samtidigt
estetiskt tilltalande. Soundbar är en enkel, men kvalitativ lösning
där kablar undviks i möjligaste utsträckning. I de fall de komplet14 RATEKO 5/2015

teras med trådlösa högtalare erhåller man ju dessutom en lösning
med 5.1.
Hemmabio med Blu-ray – konsumenternas intresse?
Fredrik: Det är kanske inte lika intressant som de tidigare
kategorierna. Det säljer, men inte lika mycket. Hemmabio är för
de som vill ha ett system med olika högtalare i hemmet och med
Blu-ray kommer fler möjligheter till speciella upplevelser.
Magnus: Även om 5.1 ger en fantastisk ljudupplevelse så är det
återigen enkelheten och de trådlösa lösningarna som utgör den
största delen av efterfrågan. Vidare så har streamingtjänster som
Netflix och HBO ökat i sådan utsträckning att Blu-ray, för många,
kommer lite i andra hand. n

Fredrik Strand, varuhuschef Elgiganten Barkarby.

D I GITAL -TV

Simon Vis Jamegar, försäljningschef på Boxer, och Robert, eller Bobby som han kallas av sina amerikanska vänner...

TV på tittarnas villkor
Den 1 september genomförde Boxer tre stora
förändringar för tittarna – såväl startavgift
som bindningstid har försvunnit och man har
möjligheten att titta var man vill.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

T

V idag är inte längre vad TV en gång var. Tittandet
sker inte längre uteslutande i vardagsrummet utan
man vill kunna titta var som helst, på sina villkor.
Både TV-marknaden och konsumenternas tittande är i stark förändring, och för att möta den förändringen - samt följa trenden
in i framtiden och öka distributionen - har Boxer gjort om sina
erbjudanden till TV-tittarna.
Simon Vis Jamegar, försäljningschef på Boxer sedan 1 januari
i år (med åtta år på Boxer samt 12 år på Canal Digital i ryggen),
berättar att valfrihet är Boxers huvudbudskap och att detta är en
stor förändring till tittarnas fördel.
De tre förändringarna som genomfördes den 1 september är:
* Ingen startavgift – Startavgiften har tagits bort från alla
basabonnemang, vilket innebär att alla som tecknar abonnemang
framöver slipper en kostnad på 695 kronor.
* Med eller utan bindningstid – Boxer fortsätter att erbjuda
sitt kanalutbud, nu även för de som vill ha möjligheten att teckna
abonnemang utan bindningstid. De som önskar kan fortfarande
välja abonnemang med bindningstid, för att kunna ta del av till
exempel en subventionerad box och/eller något annat specialerbjudande.
* Titta var du vill – De som tecknar ett av Boxers basabonnemang eller redan har ett abonnemang till ordinarie pris kan utan
extra kostnad registrera fyra enheter (som surfplatta, dator och
smartphone) utöver TV-apparaten.
– När Boxer en gång startade stod vi för enkelhet och valfrihet.
Nu tar vi tillbaka den positionen och vi börjar med tre områden
som vi vet betyder mycket för tittarna. Vi måste vara modiga och

bryta oss loss från hur vi traditionellt har jobbat som TV-leverantör, nu ställer vi oss på tittarnas sida och kämpar för deras frihet,
säger Boxers VD Jonas Lönnquist.
– Vi levererar vad tittarna vill ha, utan att ställa krav - som
startavgift och bindningstid - på konsumenterna. Att äga sin egen
konsumtion är viktigt och man kan prova en månad utan kostnad för att sedan välja om man vill vara kvar som kund. Om man
väljer att teckna ett abonnemang med bindningstid får man fria
månader, annars löper det på månad för månad. Vi sänker alla
trösklar och gör det enklare att bli kund hos Boxer, och tanken är
att detta gynnar både kunderna och vår försäljning, säger Simon
Vis Jamegar.
Vad har ni fått för respons på förändringarna i startskedet?
– Våra återförsäljare har varit väldigt positiva. Äntligen erbjuder
man något som är väldigt enkelt för både kunden och återförsäljarna, var första kommentaren från återförsäljarledet. En tydlig
prispunkt och inga dolda avgifter har länge efterfrågats. Vi levererar det tittarna vill ha, säger Simon Vis Jamegar.

Fiber & Robert

Boxer har även lanserat TV via fiber i öppna nät. Simon Vis Jamegar berättar att kombinerat med TV via antenn och Boxers app är
detta ett stort steg mot att kunna erbjuda TV-lösningar oavsett
om man är hemma, i sommarstugan eller på resande fot.
Robert blev en känd karaktär under senaste decenniet då han
lärde svenska folket om digital-TV, men sen så försvann han helt
plötsligt från rutan. Boxer berättar att efter att ha sökt jorden runt
har han hittats några mil utanför Los Angeles – en plats där han
kunnat ta sig en rejäl funderare kring framtidens underhållning,
utvecklat ett friare tänkande och blivit radikal TV-frihetskämpe.
Robert, eller Bobby som han kallas av sina amerikanska vänner,
har framförallt inspirerats av nöjesindustrin i Hollywood, all ny
teknologi från Silicon Valley och inte minst den fria livsstilen som
finns på den amerikanska västkusten. Och med sina nyvunna
erfarenheter så tänker han nu återvända hem till Sverige för att
fortsätta kampen för ett friare TV-tittande. n
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Panos Panay, Vice President Microsoft Surface, vid Windows 10 Devices Event i New York den 6 oktober. (foto: Mark Von Holden, AP Images).

Microsofts nya hårdvara
6 oktober lanserade Microsoft ny hårdvara - i
form av Surface, Lumia och Microsoft Band som skall dra fördel av möjligheterna i företagets senaste operativsystem Windows 10.
TEXT: OLA LARSSON

W

indows 10 lanserades den 29 juli och används
redan på 110 miljoner enheter i världen, anger
Microsoft, som den 6 oktober presenterade ny
hårdvara som ett första steg mot en ny generation av enheter
med Windows 10.

Surface Pro 4

Microsoft lanserar Surface Pro 4 som en en surfplatta som
kan ersätta din laptop. Surface Pro 4 lanseras i Sverige den 19
november, och är tunnare (8,45mm), lättare (786g) och kraftfullare (upp till 6:e generationens Intel Core i7) än sin föregångare.
Med en skärm på 12,3 tum (2 736 x 1 824 pixlar) i formatet 3:2
och Windows 10 Pro installerat är Surface Pro 4 en dator som kan
alternera som surfplatta. Den har inbyggd SSD på upp till 512GB
och batteritiden anges vara upp till nio timmar.
Tillsammans med den nya Surface-pennan skall det vara enkelt
att ta anteckningar, skissa, rita och markera i dokument. Pennan
har en känslighet på 1 024 olika trycknivåer.
Förutom en helt ny penna lanserar Microsoft även Type Cover
6 till Surface Pro 4. Där har avståndet mellan tangenterna ökats
musplattan blivit större, vilket innebär att man kan arbeta snabbare och skriva tystare.

Surface Book

Surface Pro 4 lanseras som en surfplatta som kan ersätta din laptop.
16 RATEKO 5/2015

Microsoft visade 6 oktober upp sin första laptop någonsin. Den
heter Surface Book, och Microsoft menar att den omdefinierar
begreppet laptop – man kan koppla loss tangentbordet och
vrida det för att dölja tangentbordet och på så vis omvandla den
bärbara datorn till en surfplatta. Och man kan även koppla loss
tangentbordet helt och hållet om man så önskar, och de tre olika
arbetslägena skall vara lämpliga för olika sorters användande –
produkten ändrar till viss del egenskaper beroende på vilket läge
som används.
Surface Book har en tjocklek på 13-22,8mm och är försedd med
en 13,5-tums pekskärm med 3 000 x 2 000 pixlar. Under skalet
finns en 6:e generationens Intel Core i5 eller i7 processor, upp till
1TB SSD. Vikten är cirka 1,5 kg inklusive tangentbord.
Det är i skrivande stund oklart när Surface Book lanseras i
Sverige.

FÖ RETAG

Ovan Microsofts första laptop, Surface Book, samt Microsoft Band 2 – i skrivande stund är det oklart när de kommer till Sverige.

Lumia 950 & 950 XL

Lumia 950 och Lumia 950 XL är de första två telefonerna med
Windows 10, och båda modellerna lanseras i Sverige senare i år.
Med Windows 10 i telefonen har användaren tillgång till alla sina
filer i molnet och samma upplevelse oavsett om man använder
dator, surfplatta eller telefon, anger Microsoft, och berättar att
med nya Microsoft Display Dock och Windows Continuum går
det nu att koppla in sin telefon till en skärm och tangentbord och
arbeta på den som om det vore en dator.
Nya Lumia 950 och Lumia 950 XL är utrustade med en kamera
på 20 megapixlar och kan filma i 4K-upplösning.
Lumia 950 är 145 x 73,2 x 8,2 mm stor, väger 150g och har
5,2-tumsskärm med 2 560 x 1 440 pixlar medan Lumia 950 XL är
151,9 x 78,4 x 8,1 mm stor, väger 165g och har en 5,7-tumsskärm
med samma upplösning.
Processorn i den mindre av de två nya lurarna har sex kärnor
(Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz) medan den större har åtta
kärnor (Qualcomm Snapdragon 810 2.0GHz) samt inbyggd FMradio. Båda mobilerna har stöd för trådlös laddning, 32GB inbyggt
minne samt plats för microSD-kort.

Microsoft Lumia 950 finns i svart och vitt.

Microsoft Band 2

Microsoft visade också upp sitt nya fitnessband, kallat Band 2. Det
är försett med kurvad display och den digitala assistenten Cortana
(på engelska) för att man enkelt skall kunna svara på textmeddelanden eller utföra andra saker via sitt band.
Band 2 har inbyggd pulsmätare och GPS, och mäter sömn och
träning (nu mäter den även hur många våningar man gått i trappor). Batteritiden anges vara två dagar. I dagsläget är det inte
klart när Band 2 når Sverige.

Windows 10 på Xbox One

Med start i november kommer Microsoft att börja uppgradera
alla Xbox One konsoler till Windows 10.
Med Windows 10 kommer spelare runt om i världen få en ny
spelupplevelse som är både snabbare och mer social än tidigare,
anger Microsoft, som berättar att i samband med uppdateringen
till Windows 10 blir Xbox One bakåtkompatibel så att det går att
spela Xbox 360-spel på Xbox One.
Vid lansering kommer det att finnas stöd för ca 100 Xbox 360spel. n

Microsoft Lumia 950 XL finns också i svart och vitt.
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Fitnessklocka med musik gör
träningen 15% effektivare
Med säljstart i oktober lanserar TomTom
klockan Spark GPS Fitness Watch med inbyggd
musikspelare. Enligt TomTom visar undersökningar att den som tränar med musik kan
prestera 15 procent bättre än annars.
– Det är bara att gå till sig själv. Går det tungt
att springa så brukar en favoritlåt i örat göra
att man tar i lite extra. Fördelen med vår
klocka är att du inte behöver någon app eller
mobil med dig utan bara klockan med trådlös
över föring till hörlurarna, säger Stefan Högberg, TomTom.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ
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omTom Spark har utrymme för 3GB musik. Det ger
plats för cirka 500 låtar direkt i klockan. Och det lär
väl räcka för de allra flesta.
– Vår målgrupp som vi fokuserar mot är de vi kallar ”challenger
runner”. Inga nybörjare men heller inte elit, utan den stora massan motionärer som springer regelbundet för att träna och må
bättre ett par gånger i veckan, säger Stefan Högberg.
TomTom lanserade ifjol en klocka med aktivitetsmätare
inbyggd, som blivit populär. Nu breddar man den mer flera funktioner, som exempelvis en gymfunktion som ska få folk att röra på
sig. Nästa steg är att med hjälp av klockan hålla koll på träningen
oavsett om det handlar om löpning, gym eller simning.
– Aktivitetsmätaren håller koll på att vi håller igång. Nu tar vi
nästa steg för att hålla koll på hur bra vi exempelvis sover på nätterna.
När det gäller musikdelen så finns 35 minuter förladdade från
Ministry of Sound, en känd engelsk dj-konstellation, med de mest
populära låtarna. Men användaren kan förstås skapa sina egna
spellistor oavsett om man använder iTunes eller Windows Mediaplayer. Den nya inbyggda aktivitetsmätaren mäter steg, aktiva
minuter, distans, kalorier och sömn under dygnets alla timmar.
Olika målsättningar kan ställas in och mätas antingen dagligen
eller veckovis, och resultaten visas i klockan eller i appen TomTom
MySports.

Mäter aktiviteter

Den inbyggda pulsmätaren mäter puls och klockans multisportläge mäter aktiviteter både inomhus och utomhus inklusive
utomhuslöpning, cykling, simning, löpning på löpband och träning i gym. TomTom Spark anges ha en mycket exakt GPS-mätare
och mäter såväl tid, distans och hastighet som tempo i realtid.
Användare kan ladda upp statistik via MySports appen. Statistiken
kan även synkas med andra populära tjänster så som TomTom
MySports, RunKeeper, Nike + med flera.
– Musik är viktig för motivationen och kan för många göra
träningen enklare och förbättra prestationer. Men att använda
mobiltelefonen är ofta en störande upplevelse. Kombinationen som TomTom Spark har med en inbyggd musikspelare och
inbyggd pulsmätare, total aktivitetsöversikt, multi-sport lägen och
GPS gör det enklare än någonsin att följa sin träning och därmed
förbättra konditionen, och i slutändan få ut mer av sin träning,
betonade Corinne Vigreux, VD, TomTom, vid den internationella
presskonferensen.

Musik viktigt

Stefan Högberg, TomTom.
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Kommer användandet av fitnessklockor att explodera nu, eller har
det redan gjort så?
– Vi hoppas det, framför allt eftersom det visar sig att ungefär
70 procent av de som tränar vill använda musik. Och när mobilerna blir större och större blir de mer och mer otympliga för
löpare. Vi tror absolut att det här är vad målgruppen vill ha, säger
Stefan Högberg. Man vill slippa ha en massa olika saker på sig och
med sig när man tränar. TomTom Spark minimerar antalet prylar
helt enkelt.

TRÄNING

The TomTom Spark Fitness GPS-klocka kommer lanseras i följande modeller:
• TomTom Spark GPS Fitness Watch
• TomTom Spark Cardio GPS Fitness Watch
• TomTom Spark Music GPS Fitness Watch
• TomTom Spark Cardio + Music GPS Fitness Watch
• TomTom Spark Music GPS Fitness Watch + Bluetooth
Headphones
• TomTom Spark Cardio + Music GPS Fitness Watch + Bluetooth Headphones
– Det här kan man säga är en fortsättning på det som TomTom
startade 2011 med lanseringen av en sportwatch. 2014 kom
TomTom Cardio multisport som blev en enorm succé och nu lägger vi till innovationen med att först att ha inbyggd pulsmätare i
kombination med musik.
TomTom lanserar även hörlurar och en del kommer att säljas
tillsammans med klockan.
– Men det är upp till varje användare att själv välja favorithörlurar. Vår klocka fungerar till de allra flesta på marknaden, i alla
fall de stora märkena. Klockan är heller inte låst till någon speciell
träningssajt. Det är en helt öppen plattform. Du kan inte längre
låsa fast användare till något speciellt, man köper inte det idag,
säger Stefan Högberg. Folk vill ha valfrihet.

Musik utan mobil

TomTom lanserar alltså sin nya klocka lagom till julhandeln och i
både hemelektronik- som sportkanalerna. Det saknas visserligen
ett speciellt mode för längdskidåkning, men Stefan garanterar att
vinteridrottaren kan använda sig av freestylemodet för att hålla
koll under den långa svenska vintern.
– Jag har det senaste året ofta använt TomToms sportklocka
i min träning och har haft väldig nytta av GPS-funktionerna. De
har hjälpt mig att få ut mer av min löpträning. Att TomTom nu
lanserar en ny sportklocka med musik är spännande och jag tror
att det kommer att motivera fler att börja träna regelbundet. Jag
springer själv med musik under vissa träningspass. Nu slipper jag
mobilen på dessa pass tack vare nya fitnessklockan, säger Mustafa Mohammed (Musse).
Bland funktionerna finns följande:
• Mäter sömncykler.
• Multi-Sport-läget mäter utomhuslöpning, löpning på löpband, cykling både inomhus och utomhus och simning.
• Gym och freestyle-läget mäter and sportaktiviteter både
inomhus och utomhus så som skidåkning och spinning.
• Pulsträningszoner (Heart Rate Training Zones).
• GPS-tracking.
• Smartphone-uppdateringar. **
• Justerbart armband.
• Audio Performance Feedback.
• Synkar information trådlöst.
• Vattentät ned till 40m/5ATM. ***
• Träningsläge för inomhusaktiviteter (Indoor Training
Mode).
• Tävlingsläge (Race Mode).
• Intervallträning.
• Kontinuerlig pulsmätning (Continuous Heart Rate Tracking). **
** Tillgänglig vid programvaruuppdatering mot slutet av 2015
*** Olika miljöer kan påverka användandet under vatten, för
mer information hänvisas till www.tomtom.com. n

Corinne Vigreux, TomTom.
RATEKO 5/2015 19

F R AM T ID

Fujio Mitarai gav sin syn på Canon och framtiden på Expo 2015 i Paris i mitten av oktober.

En titt in i en
marknadsledares kristallkula
Hur ser en marknadsledare på framtiden när
det gäller visioner, teknik, koncept och anpassning till en snabbt föränderlig värld?
Dessa frågor besvarade Canon under eventet Expo 2015 i Paris i mitten på oktober, då
EMEA-områdets journalister, återförsäljare och
affärspartners fick tillfälle att ta en djupare
blick in i vad bolagets fokuseringar erbjuder.
TEXT: & FOTO JAN BJERKESJÖ
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xtra intressant blir det när en marknadsledare som
Canon visar upp sina visioner och strategier för de närmast kommande åren, eftersom man troligtvis kommer
att leda utvecklingen på många sätt.
Att samla hela Canons organisation och verksamhet till ett stort
event, som Expo 2015 utgör, är något som bolaget nu gjort vart
femte år. Först visas utställningen upp i New York, sedan Paris, för
att avslutas i Shanghai och Tokyo.
– Det är inte ett lanseringsevent, utan ska mer visa vad vi som
aktör inom en rad olika områden kan göra, och kommer att göra
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framöver, säger Anders Sävås, produktspecialist konsumentprodukter.
– Det blir en fantastisk kick även för oss som jobbar inom
Canon att se hela bredden. Man blir stolt över att representera
företaget, säger Erik Åkenes, affärsutvecklare New Business.
Totalt var det 13 000 besökare på Canon Expo 2015 i Paris,
varav omkring 200 inbjudna svenskar.

Fujio Mitarai lyssnar man på

Canons legendariske styrelseordförande och VD är Fujio Mitarai,
nu 80 år, som tog tillfället i akt att ge sin syn på Canon och framtiden i ett tal till journalister och partners på den inledande dagen,
och han är en sådan aktör som marknaden lyssnar noga på.
Mitarai som för övrigt fått sin legendariska status tack vare sitt
sätt att på ett unikt sätt blanda österländsk ledarstil med den västerländska. Han har också fått ett utryck uppkallat efter sig, ”the
Mitarai way”, efter det att han genom en stor översyn av bolaget
lyckades föra det tillbaka till lönsamhet.
Fujio Mitarai lovade att bolaget kommer att fortsätta utmana
sig själva för att fortsätta förändringsarbetet, som krävs inte minst
av en marknadsledare inom olika segment när det gäller innovationer i nya teknologier och produkter.
Han trodde att Europas ekonomi kommer att åter växa sig stark
tack vare de insatser som länderna har gjort till de länder som
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Canon Expo 2015 i Paris besöktes av ungefär 13000 personer, varav cirka 200 var inbjudna från Sverige.

haft stora ekonomiska problem. Lika stora förväntningar hade han
på området Mellersta Östern, men det är Afrika som uppvisar den
största tillväxtpotentialen. Här har ny teknologi slagit igenom.
Afrika tar tekniksprång som gör området unikt.
– För att lyckas måste vi fortsätta bredda våra samarbeten.
För fem år sedan vid förra Expo utlovade vi saker som vi idag har
uppnått. Vi är exempelvis den globala ledaren för tryckindustrin
tack vare våra innovativa teknologier.
Fujio Mitarai pekade ut säkerhets- och övervakningsmarknaderna som nya tillväxtområden för Canon. Ifjol kom Milestone och i
år Axis in till Canongruppen, vilket var exempel på hur Canon ska
arbeta för att utvecklas. Mitarai utlovade fler sådana nyheter som
led i hans dröm att utveckla de tre regionerna - Europa, Nordamerika och Asien - ytterligare när det gäller Canongruppen.
Canon samarbetar också när det gäller utvecklingen av ett nytt
30 meter långt rymdobjektiv som ska stå färdigt 2020 och förhoppningsvis ge oss nya bilder av andra galaxer och himlakroppar.
– Vem vet idag vilka nya produkter vi kan få fram genom det
samarbetet?
Bilder spelar idag en mycket stor roll i människors liv. Och
ibland kanske inte enbart av godo.
– Vi utvecklar kameror som avslöjar bilister som kör för fort. Var
vänlig att ta emot min ursäkt för det, skojade Fujio Matari.

Vad gör Canon Europe?

Näste talare var Rokus van Iperen, President och VD för Canon
Europe, Mellanöstern och Afrika, det vill säga EMEA-länderna,
som sade sig vara mycket stolt och uppspelt som ingenjör och affärsman över det Expo som Canon kunde visa upp för kunder.
Hans resa till Canon började just vid tiden för förra Expo,
alltså 2010, då Canon och Océ förenade sina krafter, vilket varit

mycket framgångsrikt. Han nämnde också Afrika som ett viktigt
tillväxtområde och där Canon gör stora investeringar. Bland annat
blomstrar filmindustrin i Nigeria, som producerar cirka 50 filmer
varje vecka, vilket faktiskt är mer än Hollywood. Dessutom gör 16
procent av afrikanerna idag sina bankärenden via mobilen.
80 procent av dagens ungdomar globalt kollar mobilen innan
man går upp ur sängen. Vi har idag ett samhälle ”på språng” och
till alla delar uppkopplat.
– Det ger Canon stora möjligheter och kommer att prägla våra
fem kommande år, att vårda våra kärnmarknader och vara öppna
för nya. Vi lever i en värld av bilder och vi vill spela en roll i varje
bild som antingen tas, lagras eller printas.
Och det är en enorm marknad. Människor, likväl som produkter, tar idag en mängd olika bilder dagligen och efterfrågan på
lagring är därefter. Fem biljoner foton behöver lagras. Smartphones står för en stor andel och här ligger utmaningen för Canon att
få alla dessa att ta bilderna med en kamera istället för mobilen.
Men den ständigt ökande mängden av bilder gör det allt
svårare för gemene man att hålla ordning på sina bilder. Allt för
många blir liggande på lagringsmedia till ingen nytta. För att råda
bot på det kommer Canon att lansera smidiga och enkla lösningar
för familjen att verkligen ta del av alla sina bilder.
– Det ska vara enkelt att lagra bilder och att hitta dem. Vi tror
att efterfrågan på fotoböcker kommer att öka och vara en tillväxtmarknad framöver.
Rokus van Iperen menade att marknaderna idag förändras så
snabbt att ingen organisation eller bolag kan säga sig ha alla svar
och innovationer som för utvecklingen framåt. En sak är dock helt
klar – Canon tänker vara ett av de ledande företagen när det gäller bilder och bildhantering i alla dess former framöver. Inte minst
i Europa.
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Med hjälp av MREAL kan man kombinera verkliga miljöer med datorgenererade bilder, till exempel för att se in i en bil redan på ritstadiet.

Framtidens bildhantering

Canon är förstås starkt förknippat med bilder och bildhantering
på olika sätt. I Paris visades Next-Generation Connect Station upp,
en trådlös lagringsstation, som laddar hem bilderna från kameran
automatiskt och som kan hjälpa användaren att hålla reda på
bilderna – var de är tagna, vilka personer som var med och vilka
ytterligare bilder som togs vid samma tillfälle. Stationen klarar att
bearbeta foton och filmer i 4K och på skärmen visas status både
för uppladdning och batteri.
Det är ju så att det tas bara fler och fler bilder för varje dag och
bilden i sig har blivit ett sätt att både visa upp sig, att hålla kontakt
med andra och dokumentera tiden. Och med på den resan vill
förstås Canon finnas till hands för att lösa alla olika problem som
kan dyka upp. Lösningar som hur alla dessa nya bilder och växande fotobibliotek ska hanteras.
Genom förvärvet av företaget Lifecake under våren kommer
Canon nu att kunna erbjuda en molnbaserad bildhanteringstjänst,
Irista, som ska underlätta lagringen.
En ny app, hdbook EZ, kommer att lanseras inom kort för
smarta mobiler, surfplattor och PC, och som väljer ut de bästa
bilderna från bild- och filmbibliotek som hjälp. Den ska också
automatiskt kunna skapa personliga fotoböcker inom loppet av
några minuter. Appen kommer att lanseras i Europa under andra
kvartalet nästa år.

8K-kamera

Nästa generations videoinnehåll kommer att vara i 8K och här
vill förstås Canon vara med när det gäller koncept och stöd. På
Expo visades den nya kameran upp med en bildkvalité som flyttar
gränsen till vad ögat kan uppfatta.
Prototypen till en 120-megapixelskamera fanns också på plats
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för att som prototyp blicka framåt hur högupplösta bilder kan
användas för tredimensionella sammansättningar. 3D-utskrifter
är också något som Canon nu visade upp och som kommer att ha
speciellt fokus för framtiden, liksom hologramteknik.
Canons senaste CMOS-sensor har nu 30 gånger högre upplösning än 4K-video. 250 MP CMOS-sensorn kan ta bilder där
exempelvis bokstäver på en flygplanskropp kan urskiljas på cirka
18 kilometers avstånd från platsen där bilden togs. På Expo 2015
visades fantastiska utskrifter upp från olika stadsmiljöer i New
York med en glasklar bildkvalité.
På kamerasidan kommer nu Canon också med maximal ISO på
4 miljoner, vilket gör att bilder i miljöer med extremt svagt ljus
kan fånga situationer som tidigare varit omöjliga att fånga. Praktiskt kanske när det gäller att fånga tjuvar som nyttjar mörkret för
att slippa upptäckt.
Något som Canon också tittar på att utveckla är tekniken Intelligent Imaging for Life, som skapar en levande tavla för alla minnen. Här är det meningen att användaren ska kunna hämta och
interagera med foton och filmer på ett helt nytt sätt. Tekniken ska
även kunna göra det enkelt att dela, beskära och skriva ut bilder
från en interaktiv bordsskiva, vilket också visades upp på Expo
2015.

Nätverkskameror

Genom förvärven av Axis och Milestone har Canon nu också
tagit steget in NVS-teknikens värld, det vill säga network visual
solutions, för att svara på samhällets växande behov av övervakning och kontroll. För första gången i Europa visade Canon upp sin
supertelezoom, som gör det möjligt med åtta gånger högre ljusstyrka än konventionella nätverkskameror med telezoom. Även
i extremt ljussvaga miljöer kan man nu övervaka och filma utan
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Canons MREAL genererade stort intresse. (foto: Canon)

Canons Next-Generation Connect Station är trådlös. (foto: Canon)

8K-kameran med 8MP-utskrifter. (foto: Canon)

Canons prototyp på en EOS med 120 miljoner pixlar. (foto: Canon)

behov av infraröd bildbehandling.
Just NVS har Canon pekat ut som ett nyckelområde för tillväxt
under kommande fem år. 18 miljarder euro uppskattas övervakningsmarknaden svara för inom EMEA-området år 2018.

inte bygga upp reella prototyper utan kan via Mixed Reality få en
inblick i hur systemet och produkten kan se ut i realiteten redan
på ritstadiet.

B2B-marknaden

Omsättningsmässigt är B2B-marknaden lika viktig för Canon som
vad gäller konsumentsidan och kameror. Och här har Canon pekat
ut 3D-utskrifter, grafisk verksamhet och nätverkskameror som
nyckelfaktorer för tillväxt.
Men B2B handlar förstås också om Canons verksamhet när det
gäller att förbättra arbetsflöden för att öka produktiviteten på
företag. I zonen Professional Print demonstrerade Canon var företaget står idag när det gäller teknikutveckling och nya lösningar.
Canon säger sig inte längre betrakta utskrifter och tryck enbart
som en tillverkningsbransch, utan som en servicesektor, och med
det menas områden som att trycka på förpackningar, textilier,
inredningar och direktreklam.
Stort intresse visades nya 3D-marknaden som Canon nu tar sina
första steg in på, men som pekas ut som ett viktigt tillväxtområde.
Två skrivare för 3D Systems visades upp i kombination med smart
anpassning mellan data, bildinsamling och utmatning.

Mixed Reality

Canons utveckling inom MREAL, Mixed Reality Solutions, var också ett område som skapade stort intresse. I stort kan MREAL kombinera verkliga miljöer med virtuella datorgenererade bilder. Ett
exempel som visades upp på Expo 2015 var tillverkningsindustrin
och då biltillverkning specifikt, där besökarna själva fick pröva på
MREAL och uppleva hur tekniken gör det möjligt att betrakta och
titta in i ett virtuellt bilchassi i full skala. Industrin behöver alltså

Printerkapacitet

Under Expo 2015 lanserade Canon imagePRESS C10000VP, första
digitala färutskriftsenheten med kapacitet på 100 sidor per minut,
som vänder sig till både kommersiella och interna utskriftleverantörer som efterfrågar större produktionsvolymer.
Océ ColorWave910 lanserades nyligen med kapacitet och hastighet på upp till 1 000 kvadratmeter per timme och som klarar
CAD-/GIS- och affischutskrifter i en enda körning.
i-SENSYS MF729Cx lanserades i september 2015 och inriktar sig
på de utskrifts- och dokumentutmatningar som mindre arbetsgrupper i större organisationer ställs inför. Nya i-SENSYS MF729Cx
kommer med fler mobila utskriftsfunktioner, förutom basfunktionerna utskrift, kopiering och scanning.

Ny 4K-projektor

Expo 2015 blev Canons första möjlighet att visa upp nya 4K-projektorn ZEED 4K500ST, med en ljusstyrka på 5 000 lumen och där
man kan visa filmer och stillbilder med en upplösning på 4 096
x 2 400 pixlar. Den överträffar alltså upplösningen 4 096 x 2 160
pixlar för digital 4K-filmproduktion.
– För mig personligen ger Canon Expo 2015 en fantastisk inblick
i hela företagets bredd, alla tekniker vi håller på med och här får
man dessutom en inblick i framtiden. Jag känner en stor stolthet i
att arbeta för Canon och få visa upp för våra kunder hela utbudet.
Produktmässigt är Mixed Reality, 3D och konsumentsidan det
som står mitt hjärta närmast. Och att få höra Fujio Matarai tala
för första gången är förstås häftigt, säger Erik Åkenes. n
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Att hålla reda på en mängd
produkter – och produkter
som håller reda på dig
Det smarta hemmet har vi pratat om i så
många år att begreppet nästan blivit tjatigt.
Men faktum är ju att allt bättre produkter för
varje år innehåller allt fler komponenter som
gör att vi i stort sett kan hålla reda på alla
delar av hemmet. Vi kan sköta de vanligaste
sysslorna via app och surfplatta. Faktum är
väl också att produkterna i lika hög grad håller
reda på oss själva och vad vi gör.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ
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llt smartare lösningar kopplar samman allt fler av
alla produkter och tekniker som idag fyller ett vanligt
hem, åtminstone i vår del av världen. Smartare
lösningar kräver allt mindre energi och de hinder som tidigare
utgjort trösklar planas i all högre grad ut för varje månad som går.
Internet of things har blivit ett begrepp när det gäller uppkopplandet. Trådlösa lösningar tar hjälp av Internet och hemmanätverk för att göra vardagens sysslor lite enklare.
Det är många leverantörer som idag erbjuder sin lösning för att
konsumenten ska kunna hålla fullständig kontroll på diskmaskin,
tvättmaskin, torktumlare, ugn, spishäll, kaffemaskin och kylar och
frysskåp.
TV-apparaternas nya bokstavskombination stavas HDR. High
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Dynamic Range, tekniken som producerar bilder med mycket
större intensitetsomfång än tidigare. Vi är nu ganska nära vad
vårt mänskliga öga klarar att uppfatta – och längre än så kanske vi
trots allt inte behöver gå.
HDR gör att man i en och samma bild kan ha både mörka och
ljusa områden individuellt exponerade för maximal läsbarhet och
detaljrikedom.

Så mycket bättre

Många av oss har väl under många år stått och tittat på TVskärmar och konstaterat att ”så mycket bättre blir det nog inte”,
medan industrin för varje år överraskat oss med allt bättre, allt
skarpare och allt färgrikare skärmar. Först när vi gick från analog
och digital bildöverföring – och jag vet att jag nu låter som en
gammal dinosarie – till HD och fortsatt till Full HD, UltraHD/4K.
Det är alltså lika bra att inte säga inte – teknikutvecklingen har
lurat oss tro att vi nått vägs ände så många gånger att det är lika
bra att konstatera att bilden nu är i stort sett knivskarp på många
nya TV-skärmar. Kan den bli skarpare än så?
Ja, den som lever får se.
Ljudet var under många år i bakgrunden när bildtekniken skenade som värst, men nu tar ljudsystemen stora kliv framåt. Det
samtidigt som allt färre av oss slår oss ned i en stol för att sitta still
och lyssna på musik.
Idag är det ljudsystem som sprider ljudet 360 grader som gäller,
eftersom de flesta av oss vill ha musik tillgänglig samtidigt som vi
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gör en massa andra saker hemma. Vi vill lätt kunna flytta med oss
ljudet när vi byter rum och sysslor. Och visst kan vi idag göra det
på många intelligenta olika sätt.
Globalt förväntas industrin att växa med 14 procent i år, från
783 miljarder till 891 miljarder. Högsta tillväxten förväntas återfinnas i Mellanöstern och Afrika, med en tillväxt på 27 procent.
Nordamerika förväntas öka 22 procent. I det perspektivet ligger
Västeuropa på en mer blygsam tillväxt på förväntade 4 procent.
Största marknaden globalt är Asien och där ligger tillväxtprognosen på 17 procent i år när det gäller tillväxtmarknader och 13
procent på mogna marknader.
Smarta mobiler är det som driver tillväxten med 41 procent,
upp från 37 procent ifjol. LCD TV väntas växa med 13 procent.
Bryter man ned siffrorna till UHD TV ligger tillväxten på hela 178
procent och för Curved TV på hela 333 procent.

Breddat utbud

En sak som slår en som besökare är hur industrin och leverantörerna för varje år breddar sitt utbud och blir allt mer kompletta.
Det verkar som att slåss om fler sockerbitar lönar sig bättre än att
vara väldigt smal och nischad.
Men tillbaka till det där med att produkterna i lika hög grad håller reda på oss själva idag.
Vilken puls vi har mäter smarta klockor, vårt aktiva liv räknas
bland annat i steg och bokförs noggrant till vår egen statistik. Nu
kommer också hjälpmedlen som ska göra vår sömn bättre.
Allt sådant har förstås en positiv sida. Men är det hela san-

ningen. Vill vi verkligen att exempelvis Google ska kunna visa
exakt hur vi rörde oss för tre månader sedan? Om vi drar ut den
utvecklingen i ett perspektiv, vilka vibrationer får vi då? Det här
med personlig integritet kanske bara är ord och hamnar dessa
uppgifter i orätta händer blir framtiden skrämmande.

Storebror ser dig

När George Orwell skrev sin berömda roman 1984 skissades
bilden upp av ett samhälle styrt av en oligarkisk diktarur. Provinsen Airstrip One i landet Ocianien är i ständigt krig och konstant
övervakning av regeringen och med hjärnkontroll av allmänheten.
Det är från denna roman som uttrycket ”storebror ser dig” kommer och även om de sensorer som idag håller koll på våra liv från
en mängd olika enheter inte direkt är kontrollerade av staten, så
känns ändå perspektivet illavarslande.
Romanen kanske aldrig har varit mer aktuell än den är idag
med det uppkopplade och sammankopplade samhället, likväl
som individen.
Vi får väl hoppas på att ”The Connected World” och ”Det
smarta hemmet” förblir styrt av ägaren till smarta mobilen och
surfplattan och inte tvärt om.
Även om Windows 10 vet vem jag är och kan låsa upp min pc
genom att ”titta” på mitt ansikte.
PS – jag kan inte låta bli än att få associationer till ett tillfälligt
landat rymdskepp från Star Wars-filmerna när man på avstånd ser
ICC. Och kanske inte den bilden är helt fel när framtiden intar en
allt tydligare plats för varje års IFA-mässa. n
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På Samsungs pressmöte på IFA2015 talades det en del om uppkopplade produkter.

IFA2015 – Samsung:

En uppkopplad gigant
Samsung är en gigant inom såväl hemelektronik som vitvaror och det återspeglas inte minst
på den yta som IFA-utställningen upptar.

världen nu dels håller reda på var vi är i stort sett dygnet runt och
dels vad vi faktiskt gör under det där dygnet.

TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

Ett sätt att hålla reda på oss är via smarta klockor och här visade
Samsung upp nya Gear S2, tunnare än sina föregångare och nu
11,4 mm. Designen är ny med rund display samt optimerat och
intuitivt användargränssnitt.
Kontrollen har användaren via rörliga boett-ringen, tillsammans med en hem- och tillbakaknapp. Från handleden kan man
ta emot och läsa notifikationer eller skicka meddelanden, se hur
träningsmålen rimmar mot verkligheten med en 24-timmars
aktivitetslogg, eller upptäcka nya applikationer som anpassats till
den nya runda designen.
Processorn har kraft och skärmen är skarp, IP68-klassficerad
och med senaste Tizen OS. Batteritiden ligger på två till tre dygn
och laddningen är trådlös. Tack vare NFC nås funktioner som
mobila betalningar eller elektroniska nycklar för exempelvis hem
eller hotell.
Gear S2 kommer med två alternativa färger, mörkgrå eller silver
med vitt armband. Armbandet kan bytas ut och bakgrunden på
klockan ändras efter lust och behov.
Lanseringen sker i oktober.

B

olaget har i princip lagt beslag på relativt nybyggda
CityCube, där mötesutrymmet upptar ett plan, själva
den offentliga utställningen ett annat, plus ytterligare
utrymmen för intresserade återförsäljare och press.
Och intresset är förstås stort på vad Samsung har att erbjuda
när det gäller IoT, Internet of Things.
Samsung riktar blickarna i stort sett mot allt som kan rymmas
inom hemelektronik och vitvaror. Här kommer vi att fokusera på
det förstnämnda.
Utvecklingen är på väg att gå så långt att man till och med börjar fundera på var gränsen för integritet går, när den uppkopplade

Gear S2

Tre nya högtalare

Tidigare i år visade Samsung upp Wireless Audio 360-serien och
produkterna R7 och R6 i Las Vegas. Nu kommer tre nya och uppdaterade högtalare i serien, nämligen R5, R3 och R1.
– R7 och R6 har fått ett väldigt bra mottagande. Våra intervjuer
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Magnus Nilsson, Samsung, vid ett par av företagets många TV-apparater.

med konsumenterna visade att man väldigt sällan idag sätter sig
ned framför en högtalare för att lyssna på musik, utan det är något man gör under tiden man gör andra saker. Därför tog vi fram
högtalare som skickar ut ljudet i alla riktningar. Våra multirumhögtalare gör att musiken låter lika bra oavsett var jag befinner mig,
säger Magnus Nilsson, Samsung.
Nya R5, R3 och R1 har fått ny design och nya manuella kontrollmöjligheter ovanpå högtalarna. Här kan man starta eller stänga
ljudet likaväl som att byta låt och bläddra genom spellistan.
– Ringer det på dörren behöver jag inte längre leta efter mobilen för att pausa, utan jag trycker bara på högtalarens ovansida.
Diskantelement är riktade uppåt medan bas och mellanregister
riktas framåt och nedåt. Två ljudlinser sprider 360 grader. I samband med lanseringen kommer också en uppdaterad version av
Multiroom App för Android och iOS som skapar valmöjligheter för
spellistor eller att dela musiken med andra multiroomhögtalare
i närheten. Appen fungerar nu också för Samsungs smartklockor
Gear S och nya Gear S2.
Samtliga högtalare fungerar med Spotify connect.
– Och den är väldigt enkel att koppla in hemma. Jag kopplar
upp mig mot wifi-nätverket och startar appen, matar in lösenordet och sedan är det klart att börja spela på högtalarna. Kommer en kompis hem och vill spela upp en låt kan man göra det
via Bluetooth så du slipper att logga in på wifi-nätverket, säger
Magnus Nilsson.
I Samsungs monter visades designexemplar upp som kan
komma i senare läge och då högtalarna mer får en design och
utformning som inredningsdetalj.

Blu-ray och gaming

Under första kvartalet nästa år kommer Samsung att lansera nya
Blu-rayspelare som klarar Ultra HD-formatet.
– Det kan vara svårt för konsumenten att hitta bra material att
titta på i UHD-upplösning. Det mesta skalar vi upp och vi gör det
väldigt bra, men användaren måste även ta hänsyn till band-

bredd. Med en Blu-rayspelare behöver man inte det utan här
finns massor av data som det bara är att köra på med.
På gamingsidan finns det också nyheter för den intresserade.
Genom Samsungs egen plattform och smart TV kan man nu via
app från Gamefly nå strömmade konsolspel av hög kvalitet. Utrustningen och utformningen känns igen från andra konsolspelstillverkare.
– Här kan du strömma innehållet direkt till TV:n via ett konto
och på så sätt ha ett brett utbud av spel.

8K med 110 tum

Som ett smakprov på framtiden visade Samsung även 8K-TV i 110
tum med knivskarp bild oavsett avståndet.
– Det är som att titta ut genom fönstret.
Men blir 8K verklighet?
– Det är inte aktuellt för försäljning omedelbart, men omöjligt är det inte. Vi som varit med minns ju hur vi resonerade när
standard-TV blev HD, och sedan Full HD, följt av UHD. Och hela
tiden har vi trott att utvecklingen varit klar. TV-apparaterna kommer att bli större och större och få bättre och bättre upplösning.
Vi pushar hela tiden gränserna.
– Faktum är att man redan nu håller på med provsändningar för
8K i Japan.
Närmare i tiden ligger Samsungs SUHD TV-apparater med avancerad nanokristallteknik och helt ny skärmpanel för förbättrad
tittarupplevelse.
– SUHD har blivit en kanonsuccé i år och visat att vi gjort en riktig satsning på bildkvalitet. Vår teknik ger oss fördelar och skapar
färg på ett nytt sätt. Istället för lysdioder lyser vi med blått ljus på
nanokristaller och beroende på storlek släpper de fram nya färger
som vi hittills inte tidigare kunnat se. Vi täcker nu nästan in hela
färgspektrat. Med tio bitarspaneler mot vanliga åtta höjer vi nu
kapaciteten från cirka 17 miljoner till en miljard, eller vi ändrar
noggrannheten från en halv decimeter ned till en millimeter,
säger Magnus Nilsson. n
RATEKO 5/2015 27

IF A

IFA2015 – LG:

4K OLED-TV med HDR
LG visade på IFA-mässan upp två nya modeller som är världens första 4K OLED-TV med
inbyggt stöd för HDR, High Dynamic Range.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

L

G menar att eftersom OLED är den enda paneltekniken som kan leverera perfekt svärta är det också den
perfekta tekniken för HDR-innehåll.
– Visst är det här ett problem att kommunicera ut till konsumenterna, men vi tror att när man väl får se HDR så blir det lätt
för kunden att ta till sig den förbättrade bilden, säger produktchefen Christian Nilsson.
Att säga att bilden blir mer detaljerad är en sak. Likaså att mäta
bildkvaliteten med olika parametrar eller pixlars upplösning. Alla
förkortningar kan göra TV-köparen konfunderad, men när han
eller hon väl får se den nya HDR-bilden så är det ögat som övertygar hjärnan.
Någon standard är inte satt än, men CEA, konsumentelektronikorganisationen i USA, har satt en och den klarar LG:s nya 4K
OLED-TV, EF950V och EG920V.
– Det här är ytterligare ett steg närmare vad vi kan uppfatta
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med ögat. Att passera gränsen för vad ögat kan registrera känns
onödigt.
Men konsumenterna på den svenska marknaden är också
väldigt prismedvetna.
– Ja, vi vet att OLED är dyrare, dock inte så mycket dyrare än de
främsta konkurrenterna. Våra ligger kring 20 procent över konkurrenternas dyraste, men vi hävdar att man får så mycket extra med
OLED när det gäller färgomfång, kontrast, betrakningsvinklar och
framför allt designen. Här är apparaterna 5 mm tunna, men vi har
även visat upp apparater som är 0,97 mm tunna i Korea, alltså
som kreditkort, och som man fäster på väggen.
Ljudet går dock inte att göra lövtunt utan måste kopplas till
setopbox. Här samarbetar LG med Harman Kardon och det är ett
samarbete som fått bra feedback.
LG är idag den enda som masstillverkar OLED-skärmar i storlekarna 55 tum och uppåt till någorlunda priser. En 55 tums OLEDTV kostar idag kring 20 000 kronor.
LG:s HDR-kompatibla 4K OLED-TV-modeller kan visa HDRmaterial både via streaming och via externa källor. Sverige ligger
inte med bland de första länderna där modellerna lanseras. Här
får vi hålla tillgodo med att Ultra HD 4K OLED kommer lanseras
under hösten. Först ut på marknaden är flaggskeppet LG EG960V,
en kurvad modell med OLED och 4K-upplösning som kommer i
storlekarna 55 och 65 tum. Dess platta motsvarighet LG EF950V

IFA

Christian Nilsson, LG, i ett mörkt rum på IFA där OLED demonstrerades.

är planerad till att lanseras i oktober. Den tredje modellen med
4K och OLED är den böjda 55-tummaren LG EG920V. Dessutom
lanseras LG EG910V, en kurvad OLED-TV med Full HD-upplösning
och en storlek på 55 tum. Båda dessa är planerade att lanseras
under hösten.
En annan TV-nyhet är att ägare till LG Electronics Smart-TV-modeller med första generationens webOS kommer att få en mjukvaruuppdatering som ger dem tillgång till de nya funktionerna My
Channels, Quick Setting, Input Picker och Live Menu. Dessutom
blir gränssnittet både snabbare och mer intuitivt.

Debuterar

Nu är det dags för två nya modeller i G4-familjen att lanseras på
den svenska marknaden. Den hyllade testvinnaren LG G4 får nu
sällskap av phablet-modellen LG G4 Stylus och den mer kompakta
LG G4c.
LG G4 Stylus är något större än LG G4 med sin 5,7-tumsskärm
och inkluderar LG:s praktiska styluspenna i rubberdium som gör
det enkelt att ta anteckningar eller skissa på den stora skärmen.
Den prisvärda 5-tummaren LG G4c tillhandahåller många av de
funktioner och finesser du hittar i G4 men i ett mer kompakt
format.

Trådlöst ljud

LG breddar sitt trådlösa ljudsortiment med två nya Bluetoothhögtalare. LG Music Flow P5 och SoundPop 360 är framtagna
för dem som vill ha en bärbar högtalare utan att behöva kompromissa på ljudkvaliteten. LG lanserar även den eleganta och
kraftfulla Music Flow HS8, en trådlös soundbar med fantastiskt

surroundljud och elegant kurvad design som matchar dagens
böjda TV-modeller.
De nya ljudprodukterna premiärvisades på IFA-mässan.

G Pad-seriens mest avancerade

Under IFA lanserade LG den hittills mest avancerade modellen i
G Pad-serien 4G-modellen LG G Pad II 10.1 som anges erbjuda
perfekt balans mellan prestanda och pris. Funktionerna är fler
jämfört med tidigare modeller i serien och den har försetts
med en skarp skärm med 16:10-format och WUXGA-upplösning
(1920x1200). Den snabba fyrkärniga Qualcomm Snapdragon
800-processorn ger hög prestanda och användarupplevelse.
Batteriet är ett av de största i sin klass med batteritid för flera timmars användning.

Tangentbord för fickan

LG visade även upp branschen första fasta rullbara och trådlösa
samt bärbara tangentbord. LG Rolly Keyboard (modell KBB-700)
fälls upp längs de fyra raderna för att skapa en enkel och bärbar
”sticka”, som passar in i en ficka lika lätt som i en handväska eller
portfölj.
Rolly Keyboard är bekvämt att skriva på som nästan vilken tangentbord som helst. Via Bluetooth sker kopplingsfunktionen och
två olika enheter kan samtidigt vara uppkopplade. Att växla mellan dem sker med en knapptryckning. Ett enda AAA-batteri driver
tangentbordet upp till tre månader vid genomsnittlig användning.
Rolly Keyboard kommer att göra sin debut i september i USA,
följt av viktiga marknader i Europa, Latinamerika och Asien under
fjärde kvartalet. n
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IFA2015 – Sony:

Smartphone med 4K-skärm
Sony lanserade tre nya flaggskepp på IFAmässan, nämligen Xperia Z5, Xperia Z5 Compact och Xperia Z5 Premium.

– Vårt fokus ligger på hög prestanda. Alla tre
har världens snabbaste autofokus i en smartphone och med Xperia Z5 Premiium är vi först
med 4K-skärm, säger Rikard Skogberg, nordisk
PR- och produktchef för Sony Mobile.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

X

peria Z5-serien har en helt nyutvecklad kamera som
hämtat sin teknologi från Sonys professionella alfasystemkameror. Sensorn, 1/2.3 tum Exmor RS har
en upplösning på 23 megapixlar och en maximal bländaröppning
på 2,0. Kameran hittar skärpan på 0,03 sekunder, vilket gör den
till världens snabbaste i en smartphone.

5x zoom tillsammans med den högupplösta sensorn och vattentät design bidrar till att kameran är anpassad till alla typer av
fototillfällen. Skakningar reduceras med SteadyShot med Intelligent Active Mode.
Jämfört med föregångarna är designen på Xperia Z5 och Xperia
Z5 Compact uppdaterad och har tagits fram av Sonys designstudior i Sverige och Japan. Tillverkningen är i premiummaterial med
matt finish, frostat glas på baksidan och med Xperia-logotypen
ingraverad på sidan.
Bland nyheter på funktionssidan märks luckfria USB-kontakten
och fingeravtrycksläsaren.
– Fingeravtryckssensorn gör att du kan låsa upp telefonen utan
koder. Z5 Premium tar också nästa stora steg och telefonen till
helt nya nivåer. Det går att titta på 4K utan förlust, säger Rikard
Skogberg.
Xperia Z5 Premium har världens första 4K-skärm i en smartphone, 5,5 tum IPS-skärm med Sonys Triluminos-teknik, som ger
en upplösning på fyra gånger högre än Full HD. Telefonen skalar
automatiskt upp allt innehåll till 4K oavsett vad man tittar på. Det
går också att spela in video i 4K och spara ut 8 megapixel stillbilder direkt från filmen.
Trots den stora och högupplösta skärmen klarar telefonen upp
till två dagar utan laddning tack vare batteriet på 3 430 mAh.

4K Ultra HDTV

På TV-sidan visade Sony upp Sony Bravia och nya 4K Ultra HDmodeller. Nya Bravia X91C 4K LCD-TV är trots skärm på 75 tum
endast 15 mm tunn. Den kraftfulla 4K-processorn X1 ger hög
bildkvalitet genom att intelligent analysera varje källa och skala
upp till nära 4K-upplösning, oavsett om det handlar om vanlig TV,
Blu-rayskivor, DVD eller internetvideos.
Utbudet av 4K-TV utökas med ytterligare två nya modeller med
4K Processor X1 och Android TV – Bravia X80C i 49 och 55 tum,
samt Bravia S80C i 55 och 65 tum.
Förutom tidigare X94C- och X93C-serierna tillför Sony HDR30 RATEKO 5/2015
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Rikard Skogberg, Sony Mobile, med den nya Xperia-trion i handen.

kompatibilitet med X91C-, X90C, X85C- och S85C-serierna via
nätverksuppdatering.
– Vi har pratat 4K UHD de senaste åren och i år pratar vi HDR,
som gör standardbilden bättre när det gäller kontrastomfång,
säger Ulrik Petersen, Senior Marketing Manager Home Entertainment & Sound, Sony Nordic.

Hi-Res Audio

Sony lanserar en ny serie hörlurar kallade h.ear och nya Walkmanmodeller med fokus på Hi-Res-ljud.
Hörlursserien h.ear består av lurar både med huvudband och
in-ear. Modellerna h.ear in NC2 är världens första in-ear Hi-Reshörlurar som utrustats med digital brusreducering.
Nya kompakta NW-A25HN Walkman är också utrustad med HiRes digital brusreducering, som följer av medföljande lurar. Sony
NW-ZX100HN Walkman, den senaste i ZX-serien, klarar oavbruten
Hi-Res-uppspelning i upp till 45 timmar vilket gör den mer portabel än föregångaren.
Ljudsystemet CAS-1 levererar trots sin kompakta design tack
vare dubbla förstärkare. Anslutningsmöjligheterna gör det möjligt
att trådlöst strömma högkvalitativt ljud från enheter via Bluetooth och NFC eller USB.
Systemet består av tre delar – en huvudenhet och två separata
högtalare och stöder upp till 24 bit/192kHz Hi-Res Audio i både
DSD- och PCM-formaten, inklusive FLAC-, WAV- och AIFF-filer.
Sonys DSEE HX-teknik skalar upp komprimerade ljudfiler som MP3
till nära Hi-Res-kvalitet.
CAS-1 har två oberoende dedikerade förstärkare. Hörlursförstärkaren finns även i Sonys andra prisbelönade Hi-Res Audioserie, inklusive Sonys högpresterande ljudsystem HAP-Z1ES. De
två högtalarna innehåller High-Resolution Audio-kompatibla 14
mm soft dome-tweetern och 62 mm baselement som stöds av en
basreflexport. Med följer även mässingspikes och plåt som låter
användaren finjustera lyssningsupplevelsen.
Smartphones ansluts trådlöst till hifi-systemet via Sonys app
SongPal och strömmar sedan musik med Bluetooth/NFC med
stöd för LDAC. Det finns även två USB-portar (USB-A och USB-B)
som stödjer uppspelning av High-Resolution Audio-format.

Sonys Hi-Res-utbud kommer att finnas i handeln från november.

Kameror

På kamerasidan släpper Sony RX100 IV och RX10 II som tillägg
i Cyber-shotsegmenten. Båda har super-slow-motion (upp till
40x) och videoinspelningfunktion med bildhastighet på 1000fps,
500fps eller 250fps och 50p eller 25p uppspelningsformat. Båda
modellerna är också utrustade med Exmor RS, världens första
staplade 1.0 typ CMOS-bildsensor med avancerad signalbehandling och ett medföljande DRAM-minneschip. Exmor RS möjliggör
en ultrasnabb Anti-Distortion Shutter med en maximal hastighet
på 1/32 000s, högupplöst 4K-video och mycket mer.
Sonys andra, tidigare utannonserade kamera är a7R II, den
senaste kameran med utbytbara objektiv i a7-serien. Företagets
nya flaggskeppsmodell inom spegelfria systemkameror, a7R II, tar
de tre dimensionerna av upplösning (42,4 effektiva megapixel),
känslighet (utbyggbart upp till ISO 102 400), och AF-svarshastigheten till nya höjder. Allt möjliggörs genom Exmor R, världens
första bakbelysta fullformats-CMOS-bildsensor som finns i a7R II.
Sensorn har dessutom 399 fasdetekterande AF-punkter - världens
bredaste AF-täckning på en fullformatssensor - vilket möjliggör
kamerans responsiva Fast Hybrid AF. Slutligen har a7R II utrustats
med inbyggd 5-axlig bildstabilisering och kan spela in 4K-video på
internminnet med full bildpunktsvisning. n
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Erik Andrén, Panasonic, vid företagets OLED-TV som visades upp på IFA.

IFA2015 – Panasonic:

Panasonic lanserar OLED-TV
Den största nyheten från Panasonic under
IFA-mässan var att man nu lanserar sin första
OLED-TV.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

P

anasonics OLED-TV är utvecklad genom samarbete med
Mike Sowa, en av Hollywoods ledande färgdesigners,
som själv trimmar färgerna och godkänt bildkvaliteten
på nya TX-65CZ950.
– Resultatet blir en färgåtergivning som kommer originalet så
när som det går, säger Erik Andrén, Panasonic.
En färgdesigner går igenom en film, bild för bild, för att färgerna
ska bli de rätta. Och det är precis vad Mike Sowa har gjort med
Panasonics OLED-TV.
– Panasonic har bevisat att de dedikerat sig till att uppnå den
yppersta 4K-bildkvaliteten för att tillgodose mina höga krav. För
mig finns det inget utrymme för något annat än det allra bästa.
Min värld av visuellt historieberättande baseras på exakt färgåtergivning. Därför är det nödvändigt att skärmen kan leverera och
förmedla detta till 100 procent. Panasonics nya 4K OLED-TV håller
en standard som jag bara förväntar mig av de bästa professionella
TV-skärmarna, säger Mike Sowa.
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Genom tekniken med OLED levererar TV:n djupare svartnivå
jämfört med tidigare.
– Vi har även tagit med oss kunskaperna vi haft med vår plasmatillverkning när det gäller gråskalan, säger Erik Andrén.
Nya TX-65CZ950 är också HDR-kompatibel när den lanseras på
marknaden i oktober, bland mycket annat som smartfunktioner.
Som framgår av namnet är den också TX-certifierad.

Ottava SC-C500

Technics lanserar nya all-in-one HiFi-systemet Ottava SC-C500,
som kombinerar en superkompakt huvudenhet med kraftfulla
högtalare och stöd för högupplöst ljud.
– Med det här systemet kommer användaren att kunna upptäcka musiken igen i nya ljudformat som man aldrig hört tidigare,
säger Erik Andrén.
Huvudenheten har mängder av unika teknologier, som JENO
Engine, LAPC och en batteridriven klockgenerator. Det högkvalitativa ljudet kommer från en rad olika källor och enheter. Allt går att
styra genom Technics nya app.
Högtalarkonstruktionen består av två baselement, symmetriskt
arrangerade för att motverka vibrationer, samt har en unik spiralformad design på basportarna – ljudet sprids i alla riktningar.
Låg- och mellanregistret separeras via en reflektor för optimal
resonans och tydlighet, medan diskanterna är positionerade i en
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Technics Ottava SC-C500 är ett kompakt stereosystem.

Technics SU-G30 är en ny nätverksförstärkare.

Technics hörlurar EAH-T700 är en tvåvägskonstruktion.

Technics ST-G30 är en ny nätverksserver med CD-spelare och SSD.

multiriktad konfiguration för att leverera ett krispigt och högupplöst ljud.
Utöver nya Ottava SC-500, lanserar Technics även en svart
version av SB-C700-högtalarna som ingick i C700-serien som
presenterades hösten 2014.

Driver-transistorn utförs switching med minimala förluster, vilket
ger ett ljud som är autentiskt med originalinspelningen. LAPC-teknologin säkerställer optimal ljudprestanda via kalibrering, oavsett
vilken typ av högtalare som ansluts. SU-G30 har även utrustats
med en kraftfull nätdel som ger en stabil strömförsörjning med
låg distorsion genom att dämpa avvikelser i frekvensväxlingarna
orsakade av så kallad load shifting. Utöver detta har även SU-G30
utrustats med en nyutvecklad nätverkskrets som vid uppspelning
avsevärt reducerar störningar och oönskat brus.
SU-G30 är kompatibel med mängder av olika ingångskällor, alltifrån äldre ljudformat till de allra senaste högupplösta (384kHz/32bit, DSD 11.2MHz), samt även streamingtjänster för musik, internetradio, digitalt ljud (DLNA, USB, Bluetooth) och analogt ljud.

Två nya i G-serien

Technics lanserar nya ST-G30 och SU-G30 när det gäller nätverksförstärkare och nätverksserver, som ingår i nya Grand Classerien.
Nätverksservern ST-G30 är utrustad med en SSD-disk (Solid
State Drive) som till skillnad från en vanlig hårddisk (HDD) inte har
några rörliga delar och därmed är helt tyst. SSD-enheten kompletteras med Digital Noise Isolation Architecture, för minimering
av brus och störningar. Musiken överförs till spelaren i högsta
kvalitet via Optimally Activated Circuit System, medan Low Noise
USB Transfer garanterar extremt exakta och stabila överföringar
via USB-ingången. Den inbyggda CD-läsaren har tillverkats exklusivt av Technics och placerats i ett hölje mitt i chassit som på
ett effektivt sätt minimerar vibrationer och brus. Med Bit-Perfect
CD Ripping-teknologin möjliggörs lagring av hela din CD-samling,
med optimal ljudkvalitet.
ST-G30 kan, liksom de andra Technics-produkterna, styras direkt
via en dedikerad app, som bland annat gör det möjligt att skapa
musikbibliotek samt göra andra inställningar utan att behöva
tillgång till en PC.
SU-G30 har ärvt flera avancerade teknologier som utvecklades
för Referensklassystemet R1. JENO Engine överför och behandlar
digitala ljudsignaler med minimala störningar, från signalingång
till effektförstärkaren för att skapa en klar ljudbild. Med GaN-FET

Hörlurar

Technics lanserar nu hörlurarna EAH-T700, de första sedan nylanseringen 2014.
3D-öronkåporna kan justeras efter användarnas individuella
behov, samtidigt som hörlurarna är fullspäckade med funktioner
och teknologier för att garantera bästa möjliga ljud.
EAH-T700 har tack vare ett tvåvägssystem möjlighet att återge
ett extremt brett frekvensomfång. En 50 mm Dynamisk Driver
återger ett detaljrikt ljud i låg- och mellanregistret, medan en
super tweeter (14 mm) fokuserar på de högsta tonerna. Med
frekvensomfång upp till 100kHz, kan alla toner återskapas med
högsta möjliga precision.
Dessutom minimeras oönskade vibrationer i EAH-T700 tack
vare Floating Dynamic Driver och en antivibrationsram som placerats i en solid kåpa av aluminium. n
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Daniel Lindén, Philips/Gibson, i montern på IFA.

IFA2015 – Philips/Gibson:

Multibrandstrategi
Philips Gibson visade för första gången upp sin
multibrandstrategi vid IFA-mässan i Berlin.
– Framöver kommer nyheter om ytterligare
varumärken, säger produktchefen Daniel Lindén.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ
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hilips är förstås fortfarande det viktiga varumärket
med hög medvetenhet bland konsumenter. Och för att
bättra på det visade Philips Gibson en hel del nyheter.
Gibson Innovations presenterade nämligen Philips Izzy högtalarserie, en multirumslösning för musik på ett enkelt sätt. Anslutningen görs genom att trycka på en knapp och sedan ger högtalarna användaren alla uppspelsalternativ som behövs. Genom att
trycka på Izzylink ”grupp” kan samma musik spelas upp via alla
högtalare, upp till fem stycken, men det går även att ta kontroll
över varje högtalare individuellt.
Trådlöst sker uppkopplingen till någon smartphone eller
surfplatta via Bluetooth. Ingen WiFi-anslutning krävs och det går
också bra att strömma CD-skivor eller lyssna på favoritradiostationen i hela hemmet.
Philips Izzy BM5 finns i tre olika färger och är en kompakt multirumhögtalare med minimalistisk utseende och enkelt gränssnitt.
Den ansluts enkelt till uppspelningsenhet via Bluetooth.
Varje enskild högtalare kan användas ensam eller parad med
upp till fyra andra Izzy högtalare. Det behövs inga appar och inga
lösenord.
Philips Izzy BM50 erbjuder en systemlösning för multirumsmusik och ett stort utbud av uppspelningsalternativ, inklusive
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CD-skivor. I Izzy BM50 ingår även radio och USB-uppspelning
samt Bluetooth-streaming från smartphones eller surfplattor och
den kan kopplas ihop med andra BM50 eller BM5 högtalare via
Izzylink. Inga andra multirumsmusiksystem erbjuder denna unika
lösning, anger Philips.

Philips Fidelio E6

Fidelio E6 är Philips senaste och mest kompetenta produkt
någonsin inom ”Surround on Demand”; en kombination av HDljud, elegant design och innovativa anslutningsmöjligheter för en
överlägsen ljudupplevelse.
Fidelio E6 är konfigurerad med en dedikerad centerljudkanal
samt en unik kalibreringsteknik. Integrerad Google Cast samt
Spotify Connect möjliggör en enkel och bekväm musikavlyssning.
Fidelio E6 är det senaste tillskottet till den prisbelönta E-Serien,
med två trådlösa och löstagbara högtalare som kan placeras ut i
rummet och leverera ett omslutande 5.1-surroundljud.
Systemet består av två fronthögtalare, 40 cm i höjd. De övre
sektionerna är löstagbara och kan placeras varsomhelst i rummet
för omedelbart surroundljud. Med Fidelio E6:s unika kalibreringsalgoritm skall systemet leverera ett perfekt balanserat ljud
oavsett placering.
Fidelio E6 är den första produkten i Surround on Demand-serien som har vinklade 3-tums element monterade i fronthögtalarna och som är dedikerade för centerkanalen. Dessa riktar ljudet
mot mitten av ljudbilden, vilket anges resultera i kristallklar röståtergivning och ett verklighetstroget 5.1-kanalsljud. Den trådlösa
subwoofern förstärker effekterna ytterligare med en fyllig och
djup bas. Fidelio E6 har HDMI-ingångar för en enkel installation
samt HDMI 4K pass-through-funktion för högupplöst material.
Ljudsystem kan även användas för att lyssna på musik i högsta
kvalitet och anslutas till tre olika Bluetooth-enheter samtidigt.

IFA

Överst Philips Izzy BM5 och under den Izzy BM50.

Fidelio E6 och lurarna SHB9850NC, SHQ8300 och SSC5001.

De löstagbara högtalarna kan användas överallt i hemmet för
uppspelning i upp till fem timmar och laddas automatiskt när de
placeras tillbaka på de främre högtalarna.

Philips trådlösa och ultralätta in-ear-hörlurar SHB5900 ger möjligheten att dela musik med en vän, utan att man behöver samsas
om samma hörlurar. Tack vare den banbrytande MusicChain-tekniken, som för första gången möjliggör trådlös delning av musik
via Bluetooth, kan användarna koppla ihop två par hörlurar.
Med hörlurarnas kompakta 8mm högtalarelement anges
ljudet återges tydligt med kraftfull bas. De ovala ljudrören och de
tätslutande öronpluggarna ger en bekväm passform och utesluter
omgivande ljud. Philips trådlösa in-ear-hörlurar finns i sex olika
färger och levereras med tre uppsättningar utbytbara silikonhöljen, för att ge dig den perfekta passformen oavsett aktivitet.
Hörlurarna ansluts trådlöst via Bluetooth. Det uppladdningsbara
batteriet ger hela sex timmars uppspelning och standbytiden är
upp till 150 timmar.

liksom möjligheten att spela upp musik och ta emot samtal från
två enheter samtidigt.
Philips SHB8850NC hörlurarna har Bluetooth-funktion och 16
timmars batteritid. De är hopfällbara och väger endast 232 gram.
ActiveShield Pro-tekniken innebär en praktiskt taget brusfri musikuppspelning med två bullersensorer som arbetar tillsammans
och eliminerar 97 procent av bakgrundsljudet. Dubbla 32 mm
neodymium-element skall leverera en ljudkvalitet som matchar
de allra bästa på marknaden, och även dessa hörlurar kommer
med NFC-, och multi-pair-funktion samt med kontroller på ena
kåpan för att enkelt styra samtal, musik, volym med mera.
Philips SHL3850NC hörlurar sammanfattar Philips strävan att
göra den aktiva brusreduceringstekniken till en del av vardagen.
Den lätta och hopfällbara konstruktionen gör dem till ett utmärkt
val för den kräsne konnässören av musik. Philips SHL3850NC
använder, liksom de övriga i produktfamiljen, ActiveShield Protekniken och eliminerar 97 procent av omgivande oljud. 32 mm
neodymium-elementen skall ge en ljudkvalitet och ett omfång
oöverträffat av konkurrenterna i samma prisklass.

En hörlur för alla

För gamla och unga

Dela musik med hörlur

Med en nyskapande teknologi eliminerar Philips SHB9850NC upp
till 99 procent av störande bakgrundsljud. Philips nya trådlösa
ANC-hörlurar använder den nya ActiveShield Pro-tekniken för att
effektivt eliminera 99 procent av störande bakgrundsljud. Fyra
mikrofoner övervakar omgivande ljud och omvandlar effektivt
oönskat brus. Genom att använda två externa och två interna
mikrofoner i denna ”hybridlösning” eliminerar hörlurarna omgivande bakgrundsljud över hela spektrumet, vilket resulterar i en
helt ostörd lyssningsupplevelse utan kompromisser.
Philips SHB9850NC är utrustad med 40mm neodymium-element som ger ett fylligt och klart ljud oavsett volymstyrka. Trådlös
Bluetooth-funktion samt 16 timmars batteritid innebär en komfortabel och kontinuerlig underhållning, även under långa resor.
Med hjälp av den inbyggda mikrofonen och den användarvänliga
touch-kontrollen på höger kåpa kan du ta emot samtal och styra
musiken. NFC-funktionen innebär en enkel och snabb anslutning

Philips AudioBoost är tänkt för äldre och är trådlösa TV-hörlurar,
som syftar till att ge pensionärer en fantastisk ljudupplevelse utan
komplicerade inställningar. Inställningarna kan anpassas för bästa
volym för varje enskilt öra så att man kan njuta av TV-underhållningen utan att störa människor runt omkring.
Med sin stetoskopformade ram kan Philips AudioBoost trådlösa
TV-hörlurar (SSC5001) bäras samtidigt som glasögon. Ingen komplicerad installation krävs – det är bara att ansluta den sändande
enheten i TV:ns RCA eller optiska port. När de inte används placerar man dem tillbaka i dockningsstationen för att ladda batteriet.
Philips SHK4000 är ett par nya Bluetooth-hörlurar avsedda
för barn, för en rolig och högkvalitativ lyssnarupplevelse. Och
den inbyggda volymbegränsningen erbjuder en trygg lösning för
föräldrar. Hörlurarna har utvecklats som svar på forskning som
visar att nästan 70 procent av föräldrar med barn under 12 år til�låter barnen att använda hörlurar. Ändå är endast sex procent av
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Philips SHK4000 är ett par nya Bluetooth-hörlurar avsedda för barn.

hörlurarna på marknaden idag utformade specifikt för barn.
De lätta hörlurarna är trådlösa och bygeln är justerbar för
att kunna expanderas allt eftersom barnet växer, och de mjuka
öronkuddarna ger en bekväm passform. Bluetooth-funktionen
aktiveras med en knapptryckning och är lätt för både barn och
föräldrar att använda. För att skydda barnets hörsel har hörlurarna en inbyggd volymbegränsare vilket innebär att ljudet från
hörlurarna aldrig överstiger 85 decibel och därför inte är skadligt
för barnens hörsel. Hörlurarna är även utrustade med mikrofon
och kan användas för telefonsamtal.

Sporthörlurar

Musik är den perfekta träningspartnern. Den ger dig positiv energi, ökar uthålligheten och hjälper dig att behålla fokus. Men att
träna är tufft och tunga obekväma hörlurar med dålig passform
och trasslande kablar kan hindra dig från att prestera ditt bästa.
Det är därför Philips lanserar ActionFit SHQ8300 – lätta trådlösa

hörlurar med en robust, ergonomisk och svettsäker design med
hög ljudprestanda.
Hur vi tränar är individuellt och Philips ActionFit hörlurar kan
anpassas och bäras på olika sätt, antingen med C-formade krokar
inne i örat eller med byglar runt örat.
Philips SHQ8300 är även försedda med MusicChain-tekniken
som innebär att man med en knapptryckning på fjärrkontrollen
kan dela musik trådlöst med andra användare som har ett par
MusicChain hörlurar. Samma fjärrkontroll används även för att
hoppa över spår och justera volymen utan att man behöver röra
uppspelningsenheten.
Philips SHQ8300 har elastisk och svettsäker kevlarkabel, och
högtalarelementen är vattentåliga.

Onkyo

Gibson Innovation har inte enbart Philips som varumärke utan
lanserar även Onkyo.
– Det varumärket kommer vi att marknadsföra mer selektivt till
HiFi-specialister, säger Daniel Lindén.
Kampanjer planeras och det kommer att hända en hel del kring
Izzy med marknadsföring i butik, kompletterande med digitala
inslag.
– För oss är det viktigt att se till att butikerna har bra demoutrustning och att vi satsar på utbildning av personalen.
Julhandeln står på tröskeln inom kort och Daniel har två säkra
kort.
– För oss är de två hetaste produktområdena nu hörlurar och
alla former av trådlöst ljud. n

IFA2015 – Philips/TP Vision:

Prisad kvalitet och design
TP Visions fokus ligger på europeisk premiumnivå när det gäller hantverk och design när
det gäller senaste utbudet av Philips TV-apparater.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ
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fficiellt erkännande har redan nåtts genom tillkännagivandet av att både iF och Red Dot prisar designen
när det gäller 2015 års sortiment.
– Svenska marknaden är en av de mest konkurrensutsatta i
Europa, men det går bra för oss. Nordiskt ligger vi på högre marknadsandelar än på andra håll och vi går dessutom framåt. De tre
senaste årens fokusering och satsning har gett utdelning, säger
produktchefen Pär Josefsson.
Det Philips då gjorde var ju att lyfta ut TV-sidan till ett eget
bolag i samarbete med TP Vision. Målet är att Philips som varumärke ska växa och ta marknadsandelar.
– Vilket vi också gör och bakom ligger introducering av bra
produkter, intressanta funktioner, Android-TV, revolutionerande
bildkvalitet och rätt prisläge. Vi är en fullsortimentsleverantör
med allt från enkla instegsmodeller till flaggskeppsmodeller som
passar alla typer av konsumenter. Dessutom marknadsför vi nu
vår Ambilight på ett helt annat sätt än tidigare.
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Med större fokusering och snabbare beslutvägar har nya
bolaget snabbt kunnat reagera på marknadstrender och bli mer
relevanta.
– Vi är nu ett snabbrörligt bolag med ett extremt starkt
varumärke i ryggen. Vilket är ett utmärkt läge och vi har sett i
undersökningar nu att vi är med på banan. Folk känner till oss och
vi lyckas kommunicera med konsumenterna.
Philips har haft sin Ambilightteknik sedan elva år tillbaka, men
har först under senare år börjat marknadsföra den.

Prisade produkter

Den nyligen presenterade 8600-serien har vunnit både iF och Red
Dot 2015 för sin design, medan nya 8700-serien också fått Red
Dot. Befintliga 7100-serien har fått 2015 års designpriser både
för iF och Red Dot. Alla nya modeller använder Android operativsystem för enkel navigering och drift, vilket också ger tillgång till
mängder av TV-orienterade appar i Google Play Store.

Nya HDR

Philips 9600 UHD TV-serie med nya High Dynamic Range-standarden ger ljusare höjdpunkter, djupare svärta, mer levande färger
och mer detaljerad bild. State-of-the-art Bright Premiumtekniken
producerar höjdpunkter upp till 1000 Nit, vilket resulterar i skarp
ljusvithet för en verklighetstrogen bild med levande färger och
överlägsen ljusstyrka.

IFA

Pär Josefsson, Philips/TP Vision, talar om Ambilight på IFA2015.

Perfect Pixel Ultra HD-bildbehandling och uppskalningsteknik
garanterar att Philips 9600 ger skarpa och detaljerade bilder med
stort djup och kontrast från vilken källa som helst. Micro Dimming
Premium och direkt LED-bakgrundsbelysning ger individuella
justerbara segment med stark kontrast.
En fyrsidig Ambilight i kombination med en supertunn metallram skapar en stark tittarupplevelse. En integrerad slimmad
metallsoundbar är fäst strax under skärmen för bästa ljud.
Philips Ambilux 4K Ultra HDTV kommer med ny projektionsteknik. Det klassiska ambilightsystemet använder rader av lysdioder
monterade på baksidan av apparaten för att skapa en färgad
gloria av ljus på väggen bakom TV:n. Färgerna matcher exakt
innehållet på skärmen för att skapa intrycket av en större bild.

Den nya projektionstekniken frigör nu bilderna från den begränsningen genom att använda nio små picoprojektorer på baksidan.
Det gör att bilder kan projiceras med rörelser, levande färger och
skarp kontrast på en ny nivå.
Med 3-sidig Ambilight, mörka metalldetaljer och en uppmärksammad design, kommer senaste böjda Philips 4K UHD TV med
inbyggd böjd soundbar.
Philips 8601-serien har den senase prisbelönta Philips bildbehandling och BrightPro-systemet ombord. Den innehåller även
innovativt ljudsystem, 18-högtalarsystemet med 16 mikro och två
inbyggda neodymium subwoofers kommer ge uteffekt på 50W.
Högtalarna löper längs längden till vänster eller höger, men kan
också bli fristående och placeras i valfria stativ. n
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Kjetil Mikkelborg, Grundig, i företagets monter på IFA2015.

IFA2015 – Grundig:

Ny TV-plattform för UHD TV
Grundig lanserar en ny TV-plattform för UHD
TV – Ultralogic 4K med många nya funktioner.
– Vår Micro Dimming Engine ökar kontrasten. TVn beräknar automatisk vilka områden
i bilden som är mörkare eller ljusare. Bildkvaliteten blir bättre, säger produktchefen Kjetil
Mikkelborg.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ
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en nya SAT-to-IP-anslutningstekniken, som nu är standard i nya Ultralogic 4K-plattformen gör användandet
lättare. Satellitsignalerna omvandlas till IP-signaler
och överförs via hemmanätet, vilket bland annat betyder mindre
sladdragningar.
En uppdatering av Quad Core-processorn förbättrar prestandan
och förkortar kanalomkopplingstiderna.
Ultralogic 4K levereras med Smart Inter@ctive TV 4.0-system
inbyggt: Netflix och MyVideo är bara några av de program som
blir tillgängliga för tittare. Nya smarta TV-plattformen erbjuder
över 1 000 program, från streamingtjänster med serier till gaming.
2x Triple Tuner gör att tittaren kan titta på en kanal på TV:n och
streama en annan kanal till mobil enhet eller en andra TV. Det går
även att titta på två kanaler samtidigt på samma skärm.

Premium curved

Med nya FLX 9590 och FLX 9591 utökas portföljen för UHD TV.
Nya flaggskeppet är Fine Arts Curved UHD, med högsta kvalitet
tack vare tekniska funktioner, som bland annat HEVC och DTS Studiosound HD. Nya flaggskeppet är kompatibelt med nya DVB-T2standarden. Dubbla trippeltuners gör det möjligt att ta emot
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kabel, satellit och mark-TV-signaler. Det går att titta på en kanal
samtidigt som en annan spelas in, eller strömmas till mobil enhet.
Fine Arts Curved 55/65 FLX 9591 SP kommer till handeln från
november medan FLX 9590 BP kommer en månad tidigare.

Stark tillväxt

Grundig är ett etablerat varumärke med 70 år som leverantör i
ryggen, nu inom allt från konsumentelektronik till personlig vård
och vitvaror.
– Grundig har lyckats klara sig bra i en svår marknad. Våra konsekventa investeringar i teknik och utveckling under de senaste
åren har lett till en stark tillväxt i hemelektronik samt små och
stora hushållsapparatsegmenten, vilket gör att dessa områden utvecklas väl och blir tre starka pelare som stöder företaget som ett
innovativ och komplett tillverkare, sa Murat Sahin, VD och koncernchef för Grundig Intermedia GmbH, på IFA-presskonferensen.
Utöver att investera i bred portfölj är bolaget fokuserat på innovation inom hemelektronikbranschen.
– Grundigs utställning på IFA 2015 omfattar en ny generation
anslutna hem, effektivitet och kundens bekväma lösningar. Vårt
sortiment på över 500 produkter gör att det finns något för varje
rum. Fokus för Grundig kommer framöver att ligga på tillväxtmarknaden för Ultra HD.

Grundig GSB 600 NFC

På ljudsidan visade Grundig upp GSB 600 NFC, som automatiskt
upptäcker och tar emot överföring av enheter tack vare NFC, men
här finns även Bluetooth. När
två enheter väl anslutits första
gången kommer de automatiskt
att ansluta framöver. Med fem
knappar låter sig enheten styras
på ett enkelt sätt. n
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IFA2015 – TCL:

TCL tar position för att växa

TCL vill växa globalt och lägger därför en strategi som fokuserar på Europa. Norden finns
med som en av de tre första regionerna.

mycket större ljusstyrka samtidigt som de visar djupare och mer
nyanserade mörka toner. HDR-tekniken ger en större palett av
kraftfulla nya färger som aldrig tidigare har setts på TV.

TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

GoLive-tekniken

T

CL är globalt den tredje största tillverkaren av TV
och den ledande tillverkaren av såväl konsumentelektronik som TV i hemmalandet Kina. Montern på
IFA-mässan 2015 var dubbelt så stor som året innan och de extra
kvadratmetrarna behövdes för att demonstrera TCL:s senaste
teknik och produkter.
– För oss är positionering viktigt och vi kommer att satsa hårt
för att växa. Fantastiska produkter, stark marknadsföring och ambition ska ligga till grund för att vi lyckas, säger försäljningschefen
Johan Huss.
Under mässan visade TCL upp framtidens skärmtekniker med
Color IQ (QD) och High Dynamic Range (HDR) samt GoLive-tekniken. Flaggskeppsprodukterna med denna teknik var TCL 110-tums
välvda UHD-TV och TCL S88, företagets första välvda UHD-TV
som säljs till konsumentledet under det egna varumärket och är
utrustad med Wide Color Gamut-tekniken som ger ett bredare
färgspektrum.
– Vår positionering gäller dubbel varumärkesstrategi. Vi satsar
hårt på TCL och Thomson med ökad marknadsföring, säger Johan
Huss.
TCL hade bjudit nordiska journalister till ett pressmöte där även
B&O:s tidigare chefdesigner, Flemming Möller Pedersen deltog.
Han är idag direktör för avdelningen Creative Center hos TCL
och kunde inför gruppen berätta om de designtankar som ligger
bakom produkterna.

Quantum Dot Color IQ

Color IQ TCL, dess dotterbolag CSOT samt QD Vision har samarbetat för att utveckla en TV vars färgrymd uppnår över 90 procent
av Rec. 2020-standarden för UHD-skärmar. Rec. 2020 kommer att
sätta nya normer för färgerna som kommer att kunna ses i nästa
generations skärmar. Rec. 2020 överträffar Rec. 709-standarden
som godkändes i slutet av 1990-talet och ökar färgrymden med
cirka 90 procent. Rekommendationen specificerar också ett
10- och 12-bitars färgbitsdjup, vilket skulle kunna ge en digital
färgpalett som innehåller upp till 68 miljarder färger.
QD Visions Color IQ quantum dot-teknik har ett rent spektrum, kan justeras och är överkomlig i pris i konsumentledet, och
det innebär att detta är den enda teknik för att skapa ett brett
färgspektrum som ger en kommersiellt hållbar väg till Rec. 2020,
anger TCL, och berättar att framstegen har gjorts möjliga tack
vare den unika utformningen av QD Visions Color IQ quantum
dot-teknik, vilken är den ledande tekniken för en bred färgrymd
på marknaden i dag.

GoLive är en internationell videounderhållningsplattform som
förser praktiskt taget alla anslutna TV-apparater, telefoner, surfplattor eller boxar med ett omfattande urval av innehåll från hela
världen.
GoLive ger en optimerad tittarupplevelse, anpassad till flera
olika internethastigheter, och sänder strömmade program och
evenemang i hög kvalitet oavsett vilken typ av enhet du använder
eller vilket land du befinner dig i.

TLC:s höjdpunkt på IFA

TCL:s 110-tums välvda UHD-TV China Star stod i fokus i TCL:s
utställning på IFA. Den har 4K-upplösning och bakgrundsbelyst
LED-LCD-skärm samt dynamisk bakgrundsbelysning. Den stöder
en högsta ljusstyrka på 800 nit och har en DCI-färgskala på 97 procent, local dimming-teknik, en kurvatur på 6000R och HDR-teknik
(HDR10/Dolby Vision).
Andra produkter som visades upp var TCL:s första välvda UHDTV utrustad med Wide Colour Gamut-tekniken. S88 är en serie
med välvda UHD-TV-apparater i 65 och 55 tum – båda är utrustade med Wide Color Gamut-teknik. Serien har en kurvatur på
4000R och Harman/Kardon-högtalare med trevägs ljudsystem.
Serien Color Line finns i färgerna blått, limegrönt, rosa, orange
och akvamarin.

CSOT skärmfabrik

CSOT:s skärmfabrik i Shenzhen är Kinas största och världens femte
största tillverkare av LCD-skärmar med en årsproduktion 2014 på
18 miljoner skärmar, och innebär att TCL är den enda kinesiska
tillverkare som kan producera egna skärmar. T2-projektet och
framstegen för T3-projektet gör att portföljen för LCD-skärmar
förbättras ytterligare och innebär en vässad konkurrenskraft under 2015, vilket förväntas hjälpa TCL att börja sälja TV-apparater
med 8K under 2018.
– Vi har kommit till marknaden för att synas, säger Johan Huss. n

High Dynamic Range (HDR)

High Dynamic Range display-tekniken ger en dramatiskt annorlunda visuell upplevelse - enastående ljusstyrka, ojämförlig kontrast
och fängslande färger - som ger allt som visas på TV:n nytt liv. Den
gör varje pixel bättre, så att TV-apparaterna förmedlar bilder med
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IFA2015 – Huawei:

Trovärdiga premiumprodukter
Huawei har siktet på att bli nästa största
Androidleverantör i Sverige och vägen dit går
genom att släppa högteknologiska flaggskeppsmodeller.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

P

å IFA lanserades nya Huawei Mate-serien och modellen
Mate S, samt Huawei Watch.
– Vi ska bygga varumärket genom trovärdighet. De
här lanseringarna är en del på den resan, säger Peter Lundkvist
från Huawei Sverige.
För att bryta igenom på marknaden, inte minst den konkurrensutsatta svenska, måste man ha produkter som sticker ut, som
erbjuder något nytt. Och det menar Peter Lundkvist att Huawei
nu har och satsar på. Huawei är största telekomleverantören i
Kina och ligger på tredje plats globalt när det gäller smartphones.
I Norden har varumärket lyckats nå 6-10 procent utom på den
svenska. Det kan förklaras på flera sätt.
– Vi har byggt upp en ny organisation med folk från branschen.
Vi har nu bra diskussioner med återförsäljare och det börjar nu
också synas när det gäller marknadsandelar. På Androidsidan har
vi Samsung och Sony framför oss och vi ska ge Sony en match
om andraplatsen. Sedan är det ju ingen hemlighet att Apple har
lyckats väldigt bra, framför allt bland yngre människor.
För att ta upp kampen om den yngre målgruppen 18 till 29 år
lanserades varumärket Honor och Honor7 i slutet av augusti i
Sverige, en flaggskeppsmodell helt i metall med innovativa funktioner som dedikerad smart knapp och fingeravtrycksläsare med
stöd för olika gester.
Målgruppen för Huawei är något högre, 25 till 39 år, och här
marknadsförs märket som ”utmanaren” i Sverige.
– Trovärdighet kan du inte köpa, det måste du förtjäna, och det
är en resa vi måste göra för att visa att vi står för trygghet och
kvalitet. Något som vi sätter stort fokus på är att bli bättre på uppgraderingar av mjukvara.
Huawei ser den svenska marknaden som viktig och slaget om
konsumenterna är tufft.

Henrik Blennmark och Peter Lundkvist, Huawei, på IFA.
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– Vi har lanserat flaggskeppsmodeller två gånger per år, vår
och höst. Det finns ingenting som säger att vi inte kommer att
fortsätta med det och kanske till och med öka den takten, säger
Peter Lundkvist.

Mate S

Huawei Mate S har pekskärmsteknologi, är baserad på Huawei
Mate 7, och har en i kanterna 2.5D välvd tryckkänslig amoledskärm med en storlek på 5,5 tum. Den är så tunn som 7,2 mm
med kanter på 2,65 mm. Byggd helt i metall med välvd baksida
och balanserad vikt.
Användare kan enkelt och snabbt förhandsvisa bilder genom att
trycka på skärmen med ett finger. Fingeravtrycksläsaren har fått
versionen 2.0 från den som satt i Mate 7. Den har stöd för gester
och kan användas för att kontrollera notifikationer, förhandsvisa
bilder och ta samtal, allt med enhandsanvändning.
Huawei Mate S har också stöd för olika rörelser och knackningar för att komma åt funktioner som att starta kameran med mera.
På kamerasidan har Mate S en 8MP-kamera på framsidan med
blixt för mjukare ljus, men är också utrustad med en professionell
13MP-kamera med RGBW-sensor, optisk bildstabilisator, safirglas,
dubbel LED-blixt med färgtemperatur och dedikerad bildprocessor. Kameran har ett professionellt läge för manuell inställnig av
ISO, exponeringstid och -kompensation, vitbalans och fokus.
– Mate S är rustad både för nybörjare och den mer professionella fotografen, säger Henrik Blennmark, Huawei.
Mate S har tre mikrofoner för ljudinspelningar och har stöd
för skrivarprotokollet Mopria, som gör att den kan användas
för utskrifter på 700 olika skrivartyper från 29 ledande märken.
Säljstarten blir oktober i Sverige.

Huawei Watch

För första gången lanserar Huawei nu en klocka till produktfamiljen. Huawei ger användaren ständig uppkoppling till samtal, meddelanden, e-post och sociala medier. Via Bluetooth finns stöd för
trådlösa hörlurar och nedladdningsbar offline-musik. Musiken kan
startas via röstkommando och samma sak gäller vägbeskrivningar
och andra kortkommandon. Genom senaste versionen av Googles
Android Wear går klockan lika bra att använda med Android som
iOS-enhet.
Klockan mäter 42 mm i diameter och kommer i flera utseenden. Ramen går att få i rose gold, stainless steel och svart. Själva
urtavlan kan anpassas i en rad utseenden som klassisk, lyxig,
business, feminin, modern och i enklare snitt. Huawei
Watch har en 1,4 tums touchkänslig amoledskärm
som skyddas av en reptålig skärm i sapphire
crystal. Klockan har inbyggd pulsmätare
och 6-axis rörelsesensor. Upplösningen av skärmen är 400x400
pixlar med 286 ppi och 10 000:1
som högsta kontrastratio.
– Klockan har rönt intresse
inte bara från telekomhandeln
utan även från detaljhandeln.
Säljstarten sker i oktober och
klockan kommer i tre modeller, säger Peter Lundkvist. n

FO TO

Identitetsskapande på armlängds avstånd:

Selfies

Som begrepp har selfies blivit allmängods,
och både tonåringar och påven använder sig
av möjligheterna med sociala medier för att
iscensätta självporträtt i realtid.

E

fter en olycklig barrunda i september 2002 tog en
mycket berusad australiensisk studerande en suddig
bild på sin skadade läpp och la ut den på webben med
texten ”Ber om ursäkt för dåligt fokus, men jag tog en selfy”. Det
är första gången användning av ordet har registrerats. Sedan dess
har y:et bytts ut mot ”ie” och ordet selfie har blivit ett omdiskuterat fenomen och ett mycket använt verktyg till att berätta om sig
själv på sociala medier.
Bent Fausing, lektor på Köpenhamns universitet, undervisar i
selfies som begrepp och många anser att han är Skandinaviens
ledande expert på området. Han välkomnar det moderna självporträttet.
– Sefiesfenomenet har rönt enorm popularitet, eftersom man
kan ta selfies i realtid och det inte behöver vara något särskilt
tillfälle. Det är något vardagligt med selfies, en vardaglig folklig
konstform där alla får leka med sitt uttryck och sina gränser.
Selfien är en integrerad del av sociala medier, och tack vare den
omedelbara responsen från andra blir selfies en mycket kraftfull
uttrycksform. Det finns en stark bekräftelseaspekt i att spegla sig
i andra, vilket bidrar till definitionen av oss själva som människor,
förklarar Bent Fausing.

Selfiesticks slår till

År 2013 blev selfie utvalt till årets ord av Oxford English Dictionary – i huvudsak på grund av en ökning av ordets användning med
ofattliga 17 000 procent jämfört med fjolåret. Användningen av

selfies exploderade under 2013 och 2014, och detsamma gäller
nu efterfrågan på så kallade selfiesticks, som gör det möjligt att
ta selfies på avstånd genom att hålla telefonen längre bort från
kroppen. MyTrendyPhone.se, onlinebutik för mobiltillbehör, känner tydligt av efterfrågan.
– Under de senaste tolv månaderna har vi sålt omkring tio
gånger så många selfiesticks jämfört med året innan. De går åt
så fort vi får dem till vårt lager. Efterfrågan kommer från hela
Sverige, säger Silvan Popovic, VD på MyTrendyPhone.se, som
upplever fortsatt ökande efterfrågan på produkterna.
Men selfiesticken hålls allt oftare på armlängds avstånd och på
många museer samt i hela Sydkorea har den förbjudits. Bent Fausing berättar också om en motkultur som dikterar att äkta selfies
tas med handen.

Här för att stanna

I selfievågens kölvatten finns en hel uppsjö av underkategorier,
som betecknar en viss typ av selfie. Healthies av vältränade kroppar, usies för par och grupper, foodies för mat, felfies för bönder
och inte minst butties, som är självporträtt med fokus på bakdelen. Spridningen kommer enligt Bent Fausing att fortsätta.
– Selfies är en uttrycksform som har kommit för att stanna.
Förut användes det bara av tonårstjejer, men nu ser man också
hur presidenter eller påven kastar sig ut i selfies-världen, säger
Bent Fausing, som aldrig stött på en trovärdig förklaring eller
undersökning där man kunnat bevisa att det skulle finnas några
risker med att ta selfies.

Om MyTrendyPhone

MyTrendyPhone AB anger att man är Sveriges största onlinebutik
för mobiltillbehör. MyTrendyPhone har funnits sedan 2004 och
finns idag i 20 länder. www.mytrendyphone.se. n
RATEKO 5/2015 41

PR OD UK T N YH ETER
NYA IPHONE MED 3D TOUCH

LJUSSTARKASTE ULTRAVIDVINKELN

Sigma har lanserat Sigma 20mm F1.4 DG HSM ART som världens
första fullformats ultra-vidvinkelobjektiv med F1.4 i ljusstyrka, tillika
ett högpresterande objektiv med enastående upplösning och hög
bildkvalitet även vid full bländaröppning.
Objektivet innehåller asfäriska linselement med stor diameter. Två
FLD (F Low Dispersion – prestanda som motsvarar fluorit) glas och
fem SLD (Special Low Dispersion) glas. Denna avancerade linskonstruktion skall minimera sfärisk aberration, axiell kromatisk aberration samt fältkrökning. Med Super Multi-Layer Coating antireflexbehandling minskar ljusslöjor och spökbilder för skarpa bilder med hög
kontrast även i motljus.
HSM (Hyper Sonic Motor) skall garantera en tyst och snabb AFfunktion, och genom att optimera AF-algoritmen har en mjukare
AF uppnåtts. Objektivet erbjuder även full MF genom att vrida på
fokuseringsringen på objektivet under autofokusering. Detta utan att
man behöver ändra omkopplaren på AF/MF fokusläge.
Med rundade bländarlameller skapas en attraktiv oskärpa för
de områden i bilden som inte är i fokus. Bajonettfattningen är av
mässing och innan leverans genomgår objektivet en kontroll och
utvärdering av Sigmas system (A1), med vilken tidigare oupptäckta
högfrekventa detaljer kan hamna inom ramen för granskning och
korrigering – och med Sigmas USB-docka kan objektivet uppgraderas,
finjusteras samt anpassas efter egna önskemål, anger distributören
Tura Scandinavia.
Objektivet finns med fattning för Canon och Nikon. Objektivkonstruktionen är 15 element i 11 grupper, minsta fokuseringsavstånd
27,6 cm, mått ø90,7mm x 129,8mm och vikt 950g. n

Apple lanserade i september iPhone 6s och iPhone 6s Plus, som
de mest avancerade iPhone-modellerna någonsin, som ger en ny
kraftfull dimension till iPhones banbrytande Multi-Touch-gränssnitt.
De nya iPhone-modellerna introducerar 3D Touch med tryckkänsliga
sensorer som skall göra det möjligt att interagera med innehåll och
komma åt funktioner på nya intuitiva sätt.
– Det enda som har förändrats med iPhone 6s och iPhone 6s Plus
är: allt – med 3D Touch kan användarna interagera med iPhone på
helt nya och roliga sätt och den innovativa Live Photo-funktionen ger
liv åt dina bilder. Det här är våra mest avancerade iPhone-modeller
någonsin, med aluminium ur 7000-serien, jonförstärkt glas, det nya
64-bitars A9-chippet, 12 megapixlars iSight- och 5 megapixlars FaceTime HD-kameror, snabbare Touch ID, LTE och Wi-Fi. Kunderna kommer att älska dem, säger Philip Schiller, Apples vice VD på Worldwide
Marketing.
Tredje generationen av Apples 64-bitarschip, A9, driver innovationerna med 70 procent snabbare processorprestanda och 90
procent snabbare grafikprestanda jämfört med A8, samtidigt som
energiförbrukningen har effektiverats för en suverän batteritid, anger
företaget.
iPhone 6s och iPhone 6s Plus kommer att finnas i metallicfärgerna
guld, silver, rymdgrått och rosa guld.
Apple meddelade 28 september att företaget har sålt över 13 miljoner nya iPhone 6s- och iPhone 6s Plus-modeller bara tre dagar efter
lanseringen, vilket är ett nytt rekord.
– Försäljningen av iPhone 6s och iPhone 6s Plus har varit fenomenal och har vida överstigit något försäljningsresultat under den första
helgen i Apples historia, säger Apples VD Tim Cook.
iPhone 6s och 6s Plus har precis som föregångarna 6 och 6 Plus
skärmar som är 4,7 respektive 5,5 tum stora, och bland uppdateringarna märks 12MP kamera (tidigare 8MP) samt 5MP frontkamera
(tidigare 1,2MP), 4K-videoinspelning (tidigare Full HD) samt möjlighet
att köpa en iPhone med 128GB minne (tidigare max 64GB). n

MÖSSA MED LURAR

Med Streetz nya Headphone Beanie kan man lyssna på sin musik
medan man håller huvudet varmt. Mössan är gjord för att ge användaren total bekvämlighet på väg till jobbet eller ute i naturen när
man cyklar eller joggar.
Hörlurarna kopplas enkelt till mobiltelefon eller MP3-spelare, och
på sladden finns även en mikrofon med svarsknapp för att man bekvämt skall kunna svara på samtal utan att behöva ta av sig mössan.
Streetz HL-299 är en mössa i ylle med inbyggda hörlurar som distribueras av Deltaco. n
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P ROD U KTNYHE TER
BÖJD SKÄRM FÖR FOKUS

MMD, teknikföretaget som marknadsför och säljer Philips skärmar,
har lanserat sin första skärm med böjd design. Den extra breda
34-tumsskärmen skall ge användaren en unik visuell upplevelse och
skärmens design kompletteras med utmärkt ljud från integrerade
högtalare med DTS-surroundljud, anger företaget.
– Den böjda skärmen tar pixlarna närmare användaren och skapar
en bekvämare visuell upplevelse med mindre distraktion, vilket gör
det lättare att fokusera på arbetet, säger Artem Khomenko, produktmanager för EMEA på MMD.
Vid sidan om sin innovativa böjda design har skärmen även en
enastående bildkvalitet med knivskarp CrystalClear UltraWide Quad
HD-upplösning, AH-IPS LCD-teknik och 3440 x 1440 pixlars upplösning, anger MMD.
Skärmens Philips Smart-teknik och SmartContrast-funktion justerar
automatiskt färg- och ljusstyrkan för att ge användaren bästa tänkbara visuella upplevelse. Den har även ett ekonomiläge som effektivt
sparar energi och en SmartRespone-funktion som automatiskt motverkar lagg och flimmer när man använder den till spel och film.
Förutom DisplayPort och HDMI 2.0 finns även MHL och USB 3.0
anslutningar. n

VINDMÄTARE FÖR VÄDERSTATION

Netatmo, ett innovationsföretag som utvecklar hemelektronik för en
bättre och uppkopplad livsstil, har lanserat vindmätaren Wind Gauge.
Med Wind Gauge kan man mäta vindens riktning och styrka. Wind
Gauge är underhållsfri och utan rörliga delar samt utrustad med ultraljudsteknik. Den är den första vindmätaren som använder den här
typen av sofistikerad teknik, anger företaget, och berättar att Wind
Gauge erbjuder mer exakta mätningar än den traditionella vindmätaren samtidigt som den är väldigt pålitlig vid mätning av vindbyar.
– Wind Gauge adderar en helt ny nivå av information för de som
vill veta mer om det lokala vädret. Vindmätaren är särskilt framtagen
för entusiaster inom segling, golf och andra som är intresserade av
utomhusaktiviteter eller trädgårdsarbete. För dessa intresseområden
och aktiviteter kan exakt och lokal information av exempelvis vind
vara en helt avgörande framgångsfaktor, säger Fred Potter, grundare
och VD för Netatmo.
Exakt data registreras och vidarebefordras via Wi-Fi till Netatmos
Weather Station-app.
Netatmo Weather Station och dess tillbehör erbjuder en helhetslösning för att observera väderförhållanden. Den övervakar
miljöfaktorer inomhus och utomhus som temperatur, luftfuktighet,
lufttryck, koldioxidnivå och bullernivå. Informationen synkroniseras
till användarens smartphone och uppmanar användaren att förbättra
väderförhållanden inomhus och anpassa sina aktiviteter utifrån
vädret utomhus. Weather Station har även tillbehöret Rain Gauge,
ett verktyg för att mäta regn så användaren vet när det är dags att
vattna blommorna. Netatmo Rain Gauge registrerar regnmängden
per timme eller under en längre period. n

KONFERENSTELEFON FÖR 15 PERSONER

Ett av tre telefonmöten försenas och störs på grund av tekniska problem och dåligt ljud. Därmed blir ofta samarbetet och effektiviteten
lidande. Det visar en undersökning som Jabra har genomfört. Jabra
Speak 810, den nyaste produkten i Jabra Speak-serien med över en
miljon sålda enheter, anges minska problemen och bidrar till bättre
samarbeten och ökad produktivitet under mötet.
– Jabra Speak-seriens framgång är ett bevis på att det finns behov
av konferensenheter med bättre användarvänlighet och kvalitetsljud.
Med Jabra Speak 810 i mötesrummet undviker företagen att telefonkonferenserna blir försenade och att medarbetarnas dyrbara tid går
till spillo, berättar Bjørn Ekner, Sr. Director Global Product Marketing
på Jabra.
Medan Jabra Speak 410 och 510 är utformade för mindre möten
med två till fyra deltagare, är Jabra Speak 810 utvecklad speciellt för
att skapa bättre mötesupplevelser för upp till femton deltagare.
Jabra Speak 810 är plug & play och kan anslutas via USB, Bluetooth, NFC samt en 3,5mm-kontakt.
Jabra Speak 810 är utrustad med ZoomTalk som är en intelligent,
riktningsstyrd mikrofonteknologi med en räckvidd på upp till fem
meter som riktar in enhetens fyra mikrofoner efter mötesdeltagarnas
röster och reducerar bakgrundsljud med digital ljudbehandling, anger
företaget. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Täckningsköp i annan butik
Kunden kan ha rätt till en prisskillnadsersättning för det täckningsköp som gjorts om
säljaren inte kan göra en omleverans av den
felaktiga varan.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en induktionshäll från säljaren via
internet. Han betalade 6 671 kr och fick information om ångerrätt samt erhöll en garanti. Efter tre
månader märkte han att det var fel på induktionshällen då ett fel
i effektfördelningen mellan plattorna på hällen gjorde att det inte
gick att använda plattorna på höger respektive vänster sida på
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olika effekt. Felet har reproducerats av både serviceverkstad och
leverantören. Hällen har bytts ut två gånger och därefter reklamerade leverantören hällen med motiveringen att serviceåtgärd
saknas. Detta tog nästan ett år.
När hällen slutligen hade reklamerats av leverantören kontaktade han säljaren för att få hällen utbytt mot en annan modell.
Säljaren svarade att bolaget inte längre fick sälja leverantörens
hällar och att de därför enbart kunde betala tillbaka pengarna
eller byta mot ett annat märke. Eftersom han hade köpt häll och
ugn i ett paket ville han också få byta ut hela paketet. Det ville
inte säljaren.
Kunden ville inte bygga om hela sitt kök bara för att säljaren
inte längre sålde leverantörens varor. Han gjorde därför ett täckningsköp hos ett annat säljföretag för 8 990 kr och han betalade
6 671 kr för den gamla hällen hos säljaren (efter avdragen rabatt

ARN

för paketköpet som egentligen inte var ett paket när han ville byta
allt). Säljaren ska stå för mellanskillnaden på 2 319 kr. Han blev av
säljaren erbjuden pengarna tillbaka eller en utbyteshäll av annat
fabrikat för cirka 5 000 kr. Det ville han inte eftersom han inte ville
bygga om köket och ha olika märken på ugn och häll. Det andra
fabrikatet var dessutom ett mindre känt märke än det ursprungliga. Det tog nästan ett år innan hans inköpta häll drogs tillbaka
och han som konsument kan inte hjälpa att säljaren slutat sälja
leverantörens produkter. Han bör därför ha rätt till mellanskillnaden.
Den häll han köpte hos det andra företaget har senare visat sig
ha samma defekt som den han ursprungligen köpte hos säljaren
och den har skrotats. Han har fått en motsvarande häll från den
andra säljaren. Det bör inte påverka ärendet eftersom han när
han gjorde sitt täckningsköp inte kunde veta att den nya hällen
också skulle vara defekt.
Kunden har yrkat ersättning för ett täckningsköp med 2 319 kr.

Säljaren svarar

Säljaren har motsatt sig yrkandet. Då inget ursprungligt fel eller
tekniskt fel på inbyggnadsugnen har upptäckts eller anmälts har
kunden inte rätt till att lämna tillbaka den produkten. Då anmälaren kräver skadestånd på grund av att säljaren inte kan fullfölja
kraven bör § 14, Rätt till skadestånd, tillämpas i ärendet. Där
har köparen av en produkt inte rätt till att kräva skadestånd om
säljaren finner ett hinder som det inte kan övervinna eller dess
tredjepart/anställde. Leverantören som är tredje part i förhål-

lande till kunden kunde inte förse säljaren med en likadan häll
eller en uppgradering av produkten som kunden köpt. Kunden
blev därför erbjuden en likvärdig produkt i kategorierna tekniskt
och utseende samt en återbetalning på l 676 kronor eller att få
återbetalning för hela produkten.
Kunden godtog inte erbjudandet och vände sig till en annan
återförsäljare trots att bolaget hade handlat rätt i ärendet genom
att erbjuda en likvärdig produkt med en återbetalning av mellanskillnaden eller återbetalning av hela produktens pris. Under
dessa förutsättningar anser säljaren att det inte är skäligt att bolaget ska vara skyldig att betala kundens mellanskillnad på kvittot.

Nämndens beslut & skälen för beslutet

”Frågan i ärendet är om köparen ska ha rätt till skadestånd från
säljaren i form av prisskillnadsersättning för det täckningsköp han
gjort av en ny häll hos annat företag. Enligt nämndens bedömning
måste köparen i den uppkomna situationen, där den ena vitvaran
i ett paket om två vitvaror av samma märke går sönder och inte
kan lagas, ha rätt att köpa en ny häll av samma märke som den
tidigare. Köparen får med beaktande av att den gamla hällens pris
var reducerat till följd av att hällen köptes till ett paketpris anses
ha visat att han inte har kunnat köpa ersättningshällen till ett
lägre pris än han gjort. Nämnden finner alltså att köparen har rätt
till en prisskillnadsersättning med 2 319 kr och nämnden rekommenderar därför säljaren att till köparen betala yrkat belopp.
Nämnden rekommenderar säljaren att till köparen betala 2 319
kr.” n

NYA SPELREGLER.
Får vi presentera det senaste tillskottet till Doros
smartphone-familj: Doro Liberto® 825. En smartphone
med ett unikt och intuitivt gränssnitt som är baserat på
handlingar – och därför en perfekt telefon för ovana
användare! Doro Liberto® 825 har stora, tydliga ikoner,
supersmidig kamera och ett stort antal utvalda appar.
Visste du att Doro är marknadsledande inom
mobiltelefoner för seniorer? Nu vet du!

Extra hög volym

HD-voice och HAC.

Inbyggd steg
för steg-guide
Lär dig telefonen i
din egen takt.

My Doro Manager
Få hjälp med telefonen
från distans.

Live
life.
Läs mer om våra smartphones på doro.se
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Stark försäljning första halvan
23/9 meddelade EHL, via www.ehlnytt.se, att
första halvårets försäljning överraskat positivt.

TEXT: BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB

F

örsta halvårets försäljning, av såväl vitvaror som småel,
har överraskat positivt. Särskilt att de tunga vitvarorna
sammantaget ökat med 7% i omsättning från en redan
hög nivå är förvånande.
Inom kyla har kylskåp och sidebyside-skåp ökat kraftigt medan
kyl/fryskombi och frysar ligger något under förra årets försäljning.
Liksom under 2014 visar produkter inom tvätt & tork upp de
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högsta tillväxttalen. Ökningen med hela 19% är jämnt fördelad
mellan frontmatade tvättmaskiner och värmepumpstumlare.
Värmepumpstumlare har nu passerat kondenstumlare och blivit
vanligaste valet för konsumenterna. Förra årets trender inom spis
och fläkt fortsätter, med ökande andel inbyggnadsenheter och
fler kunder som väljer designkåpor vid sitt val av köksfläkt.
Trots rekordförsäljning av diskmaskiner under 2014 är halvårstrenden en ytterligare uppgång med 3% i antal och 6% i värde.
Utfallet inom SDA har varit mer varierande under första halvåret. Sammantaget har vi trots allt en uppgång med 2% jämfört
med första halvåret 2014. Kapselbryggare, som hade mycket hög
försäljning förra året, har tappat, medan dammsugare, strykjärn
och elektriska tandborstar fortsätter att öka i försäljning. n

VITT
EEL KÖPER EURONICS NORGE

Vitvarukoncernen EEL med bas i Örebro förvärvar det norska hemelektronikföretaget Euronics Norge. Förvärvet gör EEL, där varumärkena ELON och Elkedjan ingår, störst i Norden inom vitvaror.
– Förvärvet av Euronics Norge är ett första steg för att ta oss in på
nya marknader. Vi särskiljer oss från våra konkurrenter både i Sverige
och Norge med vår lokala närvaro, personliga relationer och högkvalitativa service, säger Christer Larsson, koncernchef för EEL.
Euronics Norge har 63 butiker och ingår från den 1 september
2015 i EEL-koncernen. Redan i slutet av 2013 påbörjades samarbetet
mellan EEL och Euronics Norge. Sedan januari 2014 har de norska
butikerna sitt varuflöde av vitvaror och småelsprodukter tryggat från
centrallagret i Örebro.
– Vi är mycket glada för samgåendet. För oss innebär det en ökad
konkurrenskraft på den tuffa norska hemelektronikmarknaden. Genom att vara en del av EEL får vi tillgång till ett stort varulager, bättre
villkor och en struktur som möter våra framtida behov. Det här är
något som inte minst våra kunder kommer att kunna dra nytta av. Vi
ser även en stor fördel av att EEL och Euronics Norge har en liknande
organisation, med lokala entreprenörer och en förhandlingsfokuserad
kedjestruktur, säger Kenneth Baltzersen, vd för Euronics Norge. n

DAMMSUGARE I ÅTERVUNNEN PLAST

Electrolux meddelar att man som första tillverkare i Norden lanserar
en komplett serie miljövänliga dammsugare i återvunnen plast, som
erbjuder en modell för varje städbehov.
Electrolux Green Collection är en serie dammsugare som består av
upp till 70 procent återvunnen plast och är till 92 procent återvinningsbara. Även förpackningen är tillverkad i återvunnet material.
I Green Collection ingår:
* Ergorapido Green – Sladdlös stilikon av 65 procent återvunnen
plast, med auto-off laddare som slutar ladda när batteriet är fullt.
* UltraOne Green – Bäst i test då Dagens Nyheter testade energisnåla dammsugare 2015. 70 procent återvunnen plast.
* UltraSilencer Green – Electrolux tystaste dammsugare någonsin
(61dB) och Bäst i test då SVT Plus testade dammsugare. 55 procent
återvunnen plast.
* UltraFlex Green – Påslös dammsugare med enkel och hygienisk
tömningsfunktion. 65 procent återvunnen plast.
* SilentPerformer Green – Med ljudisolerat system gör man rent till
en behaglig ljudnivå. 65 procent återvunnen plast.
* Powerforce Green – En stark och smidig dammsugare tillverkad
av 65 procent återvunnen plast.
Återvunnen plast i olika färger som blandas blir en rätt trist färgton.
Den gröna serien går därför i svart med starka accentfärger. n

KÖKSFÖRSÄLJNING HOS MEDIA MARKT

Media Markt och Variant Kök Tibro har startat köksförsäljning tillsammans. Samarbetet anges innebära att kunder kommer att kunna
skapa en komplett kökslösning med noggrant utvalda vitvaror och
köksapparater hos Media Markt.
Samarbetet innebär att utvalda Media Markt-varuhus kommer
att erbjuda köksförsäljning i form av så kallad ”shop in shop”, det
vill säga en butik i varuhuset där kunder med hjälp av expertis från
Media Markt och Variant Kök Tibro kan skräddarsy sitt drömkök med
noggrant utvalda vitvaror, i vissa fall för marknaden helt exklusiva för
Media Markt och Variant Kök Tibro.
– Ny och innovativ teknik är idag helt centralt för ett modernt kök.
Du måste tänka både kök och teknik för att kunna skapa den bästa
lösningen för varje hem. Vi är mycket glada över att tillsammans med
Variant Kök Tibro nu kunna erbjuda våra kunder allt för köket direkt i
våra varuhus, säger Media Markts VD Per Kaufmann.
Lanseringen startade i september, då Media Markt i Örebro blev
först ut med köksförsäljning. Därefter följer etablering i Media Markts
varuhus i Jönköping, Västerås, Malmö, Uppsala och Kalmar. Avsikten är att över tid etablera samma koncept i samtliga Media Markts
varuhus i Sverige.
Köksförsäljningen sker i samarbete med Variant Kök Tibro, ett nytt
bolag inom Culinarum Group, som äger varumärkena Tibro Kök,
Canadakök och Kungsäter Kök med serien Exklusiv Kungsäter. All
vitvaruförsörjning till Variant Kök Tibro kommer att ske genom Media
Markt.
– Vi ser mycket positivt på vårt samarbete med Media Markt, då de
är den bäst lämpade samarbetspartnern inom vitvaru- och hemelektronikbranschen. Media Markts värderingar och hänsyn till kundens
behov ligger helt i linje med värderingarna inom våra egna bolag och
produktionsanläggningar, säger Culinarum Groups Styrelseordförande Christian Josefsson. n
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Eget kökskoncept
ska lyfta Elon ytterligare
Elon är idag Sveriges största vitvarukedja och verkar tagit
precis rätt beslut för en stadig tillväxt trots en marknad med
allt mer pressade marginaler. Nu satsar man ytterligare med
Bäcklunda, ett eget kökskoncept parallellt med att än mer förfina kundbemötandet i de snart 200 butikerna i landet.
– Ska Elon fortsätta växa så måste vi finnas där konsumenterna finns, och de måste dessutom gilla det vi erbjuder, säger
Jimmy Sander, kedjeledare i Elon Elkedjan Logistic AB sedan
snart två år.
TEXT & FOTO: MATS LUNDGREN

I

nför ett 40-tal personer, främst
från leverantörsledet, håller Elon
ett frukostmöte på Elite Hotel
Marina Tower i Stockholm i slutet av
augusti.
Det är en vecka kvar innan företaget ska
lansera ett eget varumärke inom segmentet kök och entusiasmen hos Jimmy
Sander, som i praktiken är Sverigechef, går
inte att ta miste på. Företaget har blivit
något av en framgångssaga sedan starten
för 11 år sedan.
– Då omsatte vi 457 miljoner kronor,
förra året var den siffran 2 588 miljoner
kronor. Vi såg 2014 en ökning av mark-

nadsandelarna på mellan 20 och 30
procent, liksom att vi började leverera
vitvaror till Euronics i Norge. Enbart i år
har leveranserna till Norge ökat med 50
procent, påpekar han, och tillägger:
– Genom det nya stora lagret är vi redo
för expansion.

En framtid med flera fronter
Jimmy Sander refererar till EELs nya storlager på 55 000 kvadratmeter i Örebro,
invigt i maj i år. Inom EEL står Elon för
lejonparten av verksamheten.
När man nu tar sig an framtiden så gör
man det på flera fronter.

Konsumenten kan få med sig en bild av hur det nya köket kan komma att se ut.
Elon-butikerna kan skapa denna genom dataprogrammet Winner.
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Inte genom att lansera brunvaror vilket
ryktet gjort gällande och Jerry Sander omgående dementerar. Störst utmaning finns
kanske i det att kunden kommer att kunna
beställa kompletta kök. Man gör det med
ett samarbete med xlnt, men som lanseras
under det egna varumärket Bäcklunda.
– Vi har redan stor kunskap inom området och levererar redan vitvarudelarna till
kök, så det är ett naturligt steg att också
leverera hela kök. Vårt koncept med kök
vilar på att man kan bygga upp köksavdelningar i butikerna. Och det blir i starten
naturligt att enbart de största butikerna
kommer att kunna bygga och saluföra
konceptet, säger Jerry Sander.
Butikerna kategoriseras Small (200
kvm), Medium (400 kvm) och Large (600
kvm). Och starten sker alltså inom det
sistnämnda.
En av de ingående komponenterna i
konceptet är att Elon kommer att lagerhålla cirka 60 färdiga skåpkombinationer
i platta paket. Vissa av skåpen fördelas i
kollin om 2-3 paket beroende på vikt. Man
kommer lagerhålla tillbehör, olika sidor,
passbitar, bänkskivor, diskhop, blandare,
handtag och knoppar. Totalt rör det sig om
cirka 500 artiklar.
– Varför kök? Det hänger samman med
konsumentens köpbeteende när det gäller
just kök.
Det handlar om intresse och förstås
efterfrågan. 55 butiker säljer redan kök i
varierande grad. Under resterande 2015
öppnas kökskonceptet i Borås och Hudiksvall, samt i Karlstad 2/9 som samtidigt blir
Elons största vitvarubutik med 1 200 kvm.
Intresset för det nya kökskonceptet är

VITT

stort inom Elon-organisationen.
– Redan nu har 140 personer anmält sig
för att gå vår tvådagarsutbildning vi håller
nästa vecka, säger Jerry Sander.

Visualiserade kök

Viktigt för både butiker och konsumenter
är att kunna visa hur ett tänkt kök kan
komma att se ut. Så nära verkligheten som
möjligt. Large-butikerna erbjuder alltså utställningar där kunderna kan klämma och
känna på sortimentet som erbjuds. Men
specialanpassningar kräver annat, liksom
även hos butiker där utställning saknas.
Elon kommer därför erbjuda sina
butiker köp eller hyra av ritprogrammet
Winner som tillhandahålls av företaget
Compusoft.
– Konsumenten ska kunna lämna butiken med en utskrift på hur dennes nya kök
kommer att se ut, säger Jerry Sander.
Elon kommer också satsa på sortimentsutveckling inom de olika kategoriavdelningarna. Fläktar, solenergi etc är förstärkta inslag i kategorin Luftvård. Jerry Sander
påpekar att här finns det mycket att göra.
Sander för samtidigt snyggt handlingen
in i det nya kundvarvet som Elon nu
lanserar.

Nytt kundvarv

Under 2014/15 etablerar Elon åtta nya
butiker.
Tydlighet är ett kodord som ska prägla
många aspekter av Elons kedja. Man ska
skapa ett tydligt kundvarv, tydlig paketering och tydliga avdelningar.
– Som kedja är vi väldigt beroende av
att entreprenörerna satsar. Och vi måste
överraska konsumenten när denne kommer in i butiken.
Förutom tydlighet vill han att butikerna
ska inspirera och ge konsumenterna ett
bättre val. Att skapa ”brand island” och
”premium island”.
Detta är kopplat till vad som kallas omnichannel – att nå ut via många kanaler,
där konsumenten väljer det sätt som passar denne bäst.

Lokal koppling till internet

I linje med det tar Elon också ett nytt
grepp inom Webbutikskonceptet.
– ”Köpknappen” som saknats på hemsidan kommer den 15 september. Fast det
går redan nu att beställa varor den vägen.
För de större butikerna vill vi att man
etablerar ett kundcenter som kan ge konsumenterna personlig hjälp med råd och
beställningar baserat på de artiklar vi har i

Jerry Sander, Elons kedjeledare och Sverigechef, konstaterar nöjt att det går bra för Elon just
nu och att man fortsätter att satsa, bland annat med eget varumärke för kök.

det totala sortimentet, det behöver alltså
inte finnas i just den lokala butiken.
– För de mindre butikerna erbjuder vi
Elons Web-kiosk.
Man kan säga att Elons Web-kiosk
öppnar dörren till EELs stora lager även
för den mindre butiken. Och här finns en
poäng, som Elons kommunikationsansvarige Camilla Waldmark, påpekar för Rateko
innan mötet öppnas:
– Även om man beställer över internet,
så ska produkten leveras av den lokala
butiken. På det viset får konsumenten en
naturlig kontakt med någon dit denne kan
vända sig för vidare behov.
Det här inträffar knappast om det är
ett anonymt transportbolag som kör ut
beställningen.
– Butiken etablerar direkt en kontakt
med kunden. Och denne kan höra av sig
med frågor och göra besök när det gäller
framtida inköp. Den personliga kontakten
mellan butik och kund är det som särskiljer Elon från konkurrenterna, förklarar
hon.
För en ”oldtimer” låter det här precis
som det som radio/TV-handeln hade som
framgångskoncept redan på 1950-talet
då det blev naturligt för far och son, mor
och dotter att handla tillsammans, och
introducera nästa generation i hur bra
och naturligt det kunde bli med personligt
bemötande.
Web-kiosken kan hyras i två modeller
och fungerar som en stor smartphone,

med överblickbar touchdisplay där man
med fingrarna kan förstora det man ser.
Den är en konsumentversion av EELs
webbshop där kunden kan se hela sortimentet, även belysningsleverantörernas
produkter.
”Web-kiosken ökar den lokala butikens
möjlighet att avsluta fler köp”, påpekas
det. Och kunderna kan dessutom själva
leta information medan de väntar på att
en säljare ska bli ledig, vilket gör att samtalet där en lösning ska hittas håller högre
kvalitet från start samtidigt som man
snabbare kommer till beslut.

Lyckad diet

EEL har genomfört en lyckad minskning av
antalet varumärken. Det har skapat ökad
medvetenhet hos konsumenterna.
– 85 procent av vårt hjärta är vitvaror.
Och målsättningen är att öka konsumentviljan att välja Elon.
Oavsett vad man tycker om det, så
måste man som kedja erövra Stockholm
för att vinna marknaden.
Jerry Sander förklarar att man varit runt
i hela landet vid det här laget. Idag har
man 22 butiker i Stockholm, där Largebutiken i Haninge som öppnade förra hösten
nu är ett föredöme för det nya konceptet.
– Vi måste ha en kommunikation som
fungerar över hela landet.
Att döma av entusiasmen under frukostmötet så verkar Elon vara på god väg att
lyckas. n
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Ett enkelt miljöval
Välj en grön
dammsugare
Det finns stora, svåra val. Och så finns
det små, enkla val. Som trots att de är
små kan göra skillnad.
Dammsugarna i Electrolux Green Collection
är tillverkade av upp till 70 procent återvunnen plast från andra produkter. Det innebär
att vi sparar både vatten och energi när vi
inte behöver tillverka all plast från grunden.
Och den dag de inte längre funkar kan de
enkelt återvinnas ännu en gång. Tillbaka in
i kretsloppet.
Vi har också sett till att dammsugarna i
Electrolux Green Collection drar så lite energi

som det bara går. Men utan att tappa i
städkraft. Självklart är de lika bra på att
städa och jaga damm, smulor, grus och
hundhår som våra andra dammsugare.
Oavsett vilken typ av dammsugare du
behöver och vill ha, så finns det ett grönt
alternativ.
Välj en dammsugare med grön sladd.
Det kan vara dagens kanske enklaste
miljöval.

A home made by you.
Consciously.

UltraOne Green
En dammsugare som har allt
Tillverkad av 70 % återvunnen plast.
AAA-märkt. Det högsta betyget man
kan få i energimärkningen på energieffektivitet, dammupptagning på hårt
golv och utsläpp av damm.
Städresultat i toppklass.
Städar tyst. Bara 66 dB!
www.electrolux.se
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IFA2015 – Miele:

Kylskåp med blackboard-dörr
Nu behöver man inte längre leta efter penna
och papper när det gäller anteckningar om
vad som behöver handlas eller vilket tid som
barn ska hämtas från kompisar. Miele lanserar nämligen kyl/fryskombinationer som har
en yta som det går att skriva på – Blackboard
edition.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

K

20.000-serien innehåller kylskåp, frysskåp samt kyl/
fryskombinationer. Skåpen är 182 till 200 cm höga
och fristående och alla modeller har energieffektivitetsklass A++ eller A+++.
Att kunna skriva på kylskåpsdörren är förstås en kul detalj och
på Blackboard edition sker det med krita som är lätt att rengöra.
Nya är även de glänsande glasytorna i färgerna briljantvitt och
obsidiansvart, som kompletterar klassiska i vitt och rostfritt.

– Nya K 20.000-serien har fått en ny design både vad gäller
utvändigt som invändigt. Utvändigt är ytorna mer raka och stringenta för att passa in i dagens moderna kök och invändigt är det
rejält med utrymme, flyttbara glashyllor och fler funktioner som
gör att matvaror håller sig längre i tid, säger Henrik Israelsson,
produktchef fristående produkter.
Skåpen har inga synliga handtag och vissa är utrustade med
dörröppningshjälpen Click2open. Serien har TFT-manöverpanel i
färg med touchknappar, anpassade till Mieles inbyggnadsprodukter i generation 6000.
Invändigt finns lådan CompactCase för små tuber och burkar,
LED-belysning som dimrar upp belysningen när dörren öppnas.
Vissa skåp har även FlexiLight-belysning på hyllornas främre kant.
Bland belysningsdetaljerna finns nu också belysning för frysdelen,
genom att ljus i kylskåpsdörrens underkant lyser upp fryslådorna
i frysdelen. Funktioner som DailyFresh, PerfeckFresh och PerfectFresh Pro bidrar till att längre hållbarhet av matvaror. Lanseringen
sker i februari.

Ny kaffemaskin

På kaffesidan lansseras två nya maskiner, CM7 som erbjuder upp
till 20 olika drycker, och toppmodellen CM7500 med automatisk
avkalkning. Avkalkningsmedlet tillsätts med en patron som räcker
ungefär ett år.
– Det finns 16 olika kaffedrycker & fyra te – svart, rött, grönt eller örtte, säger Mikael Gefvert, produktchef inbyggnadsprodukter.
Vattenbehållaren är större jämfört med CM6-serien. Upp till
åtta koppar går det nämligen att brygga. Funktionen CupSensor
ställer automatiskt in höjden beroende på koppstorlek. Uttagbar
bryggenhet och automatisk genomspolninig av mjölkledningar
underlättar hygienen. Lanseringen sker i november.
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Mikael Gefvert, Miele.

Vakuumförpackare

Miele lanserar ny vakuumförpackarlåda för inbyggnad och ångugn
för att glädja bland annat de som vill använda sig av sous vidematlagning, det vill säga vakuumförpackade livsmedel i plastpåsar
som tillagas på låg temperatur under längre tid.
Lådan är anpassad till inbyggnadsprodukterna i generation
6000 och ser på utsidan ut som en mat- och porslinsvärmare. Via
manöverpanelen kan nivå och förslutningstid ställas in. Vakuumförpackning lämpar sig också bra för förvaring. Hållbarheten förlängs med tre till fem gånger och dessutom tar förpackningarna
mindre plats.
– Vakuumförpackning är också bra när det gäller marinering,
som ger en mycket större effekt. Utöver förstås att sous videtillagning ger ett fantastiskt mört och fint kött eller välsmakande
fisk, säger Mikael Gefvert.
Vakuumförpackarlådan (EVS 6114, EVS 6214) kommer i början
av 2016 i färgerna rostfri CleanSteel, obsidiansvart, briljantvitt och
havannabrunt.
De flesta Miele-ångugnar som kom ut på marknaden från 2015
har egen sous vide-funktion med tillagningstider på upp till tio
timmar och temperaturspann mellan 45 och 90 grader.

TempControl

Nya induktionshällar med TempControl ska göra bränd mat till ett
minne blott. Sensorer i kokzonen håller nämligen temperaturen
konstant i både kastruller och stekpannor. På vanliga hällar håller
sig inte temperaturen konstant och man riskerar därför att bränna
mat om man inte i tid drar ned på effekten.
Sensorerna i TempControl känner av både kärlets material
och temperatur och reglerar effekten automatiskt för att hålla
konstant temperatur, oavsett om locket är på eller av. Användaren
måste bara välja ett av tre steklägen för bästa resultat.
Nytt är också ett läge för sjudning på låg effekt, samt varmhållningsläge.
Med induktionshällarna med TempControl inför Miele ett nytt
användarkoncept, SmartSelect. Manöverknapparna lyser gult och

glaskeramikytan är klassisk i svart. Det kommer också två modeller för planmontering med vita manöverknappar, SmartSelect
White. Dessa hällar har en modern grafitsvart färg på glaskeramikytan.
Induktionshällarna med TempControl lanseras i april 2016 i
olika storlekar och med olika utrustning. De kommer att finnas
som 75 och 90 cm breda samt som modeller för planmontering i
bänkskivor.

Frisk fläkt

Miele lanserar nya takfläktar, 90 cm breda och 50 cm djupa. Installation kan inte bara ske i taket ovanför köksön utan även i tak
eller en nedsänkt takmodul över häll placerad mot vägg. Energieffektivitetsklass är A+ tack vare Eco-motor (likströmsfläkt) och fyra
nedsänkta LED-lampor med lång livslängd.
I intensivläget nås maxeffekt på 750 m3/h och för effektläge 3,
det oftast använda, ligger ljudnivå på 57 dB.
Mielefläktar är utrustade med den intelligenta automatikfunktionen Con@ctivity 2.0, som anpassar fläktens effekt automatiskt
till matlagningen på hällen. Den nya takfläkten DA 2806 finns i
briljantvitt och rostfritt stål och kan användas både i frånlufts- och
cirkulationsdrift. Det är även möjligt att ansluta den till en extern
fläkt.
Lanseringen sker i november. n
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Kjetil Mikkelborg, Grundig.

IFA2015 – Grundig:

HomeWhiz styr smarta hem
Med Grundigs nya HomeWhiz styrsystem kan
man sköta saker som tvättmaskinen eller ugnen från sin plats i soffan.

– Årets tema är det smarta hemmet och vår
lösning kommer att lanseras i januari i Norden,
säger produktchefen Kjetil Mikkelborg.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

H

omeWhiz ansluts via hemmets WiFi och via appen
kan användaren sedan ha kontroll över produkter
med ett enda klick. Med hjälp av smartphone,
surfplatta eller TV, håller man kontroll över tvättmaskinens, ugnens och andra apparaters status. Enskilda inställningar kan också
ändras och dessutom får man varningsmeddelanden om något
går fel.
Upp till fem enheter kan anslutas till appen och så snart en
uppdatering finns till hands sker överföringen automatiskt till
programmet och tillhörande utrustning.
Via pop-up-meddelanden håller sig användaren uppdaterad om
vad som händer i de olika processerna. Varningar om att kylskåpsdörren står öppen eller att vattentaget till tvättmaskinen inte
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fungerar kan också skickas som e-post. Förutom bruksanvisning
fick också möjlighet att få tips och råd om saker som kan underlätta livet där hemma.
Av säkerhetsskäl är appen lösenordsskyddad.
– Alla stora hushållsapparater i HomeWhiz-serien är kompatibla. Från början ett visst antal som utökas efterhand, säger Kjetil
Mikkelborg.

Intelligenta kontroller

Det innovativa vux (Virtual User Experience) styrsystemet använder projektionsteknik på hällen för att erbjuda intuitiva, bekväma
kontroller och ännu mer flexibilitet i köket.
Vux innehåller inga rattar och knappar utan anpassar kontrollerna till användaren istället för tvärt om. Virtuella knappar kan
flyttas runt efter behov och placeras en kastrull på en virtuell
knapp kommer den att flyttas till fritt utrymme. Användningen
sker på samma sätt som en pekskärm på en smartphone, förutom
det att vux använder sin projektor för att känna igen kommandon.
Med vux anpassas matlagningsytan individuellt, pekplattor på
induktionshällen betyder att kokytan kan värmas exakt där användaren placerar sitt köksredskap. Flyttas kastrullen eller stekpannan så kommer även ytan att följa med. Systemet indikerar även
när något ska placeras på spisen och om det har placerats i mitten
av värmekällan. Tillagningsytan kan därför utnyttjas optimalt och
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effektivt. Dessutom känner vux av om något annat än en kastrull
placeras på ett hett område och kopplar bort det omedelbart.
Det var ifjol som premiären för vux skedde och sedan dess har
Grundig kontinuerligt förbättrat prototypen. Förutom spis, diskamaskin och fläkt kan styrsystemet nu anslutas med BabyCam.
– På det sättet kan en småbarnsförälder se sitt barn samtidigt
som man lagar mat, säger Kjetil Mikkelborg. Den stora vinsten är
annars att man går bort från knappar på vitvaror, som ger ett helt
nytt att använda dem.
Lansering sker under andra kvartalet 2016.

Grå linje

Färger går med trender i köket. Grundig lanserar nu sin gråa linje
av små hushållsapparater. Grey Sense Breakfast Set för frukosten
med programmerbara KM 7280 G Kaffebryggare.
WK 7280 G Kettle tillåter inställning av vattentemperaturer på
mellan 40 och 100 grader, beroende på typen av te. TA 7280 G
Brödrost erbjuder sju olika inställningar. garanterar färska, krispigt
toast, rullar och croissanter.
SM 7280 G Blender kommer med 600 watt och tar hand om
smoothies, soppor eller varför inte fruktpuréer. BL 6280 G Hand
Blender och CH 6280 G Compact Chopper hjälper till att finhacka
frukt, nötter och frön på några sekunder. Deras robusta blad av
rostfritt stål är belagda med zirkonium för extra seghet och större
skärpa.

Fler produkter

På IFA-mässan visade Grundig också upp följande produkter:
• Ångstrykjärnet Cross Steam Pro SX 8570 Compact Steam
Iron – lätthanterat men med prestandan som ångstrykjärn.
• Grundigs EcoChamps - GNF 41822 X diskmaskin som bara
använder 5,5 liter per diskcykler och A++.
• GEBM 34.003 X är en ugn som minskar värmeförluster
med hjälp av särskild isolering och förbättrad luftcirkulation. Dessutom A++.
• GDK 5795 BXB Eco-Silent fläkt har en Inverter EcoMotor
som uppnått A och en ljudnivå på 55 dB.
• GKNI 15730 Kyl och frys och GSBS 11130 X Side-by-Side
kyl och frys har båda A+++. Hastigheten för nedkylning har
förkortats liksom temperaturstabiliteten.
• GWN 59492 C – en helautomatisk tvättmaskin med lastkapacitet upp till 9 kg och A+++.
• HS 6520 Roterande Curls & Volym Hair Styler är en professionell hårstyler för hemmabruk.
• HD 7581 Ionic hårtork ser till att torka håret skonsamt med
hjälp av jonteknik.
• Med VCC 9450 A utökar Grundig sin utbud av dammsugare. Sugeffekten ligger på 260 watt vid munstycket.
Energiklass är A och ljudnivån låg. Dessutom säljs den med
ett års fri förbrukning av dammsugarpåsar.
• VCH 9530 är en sladdlös dammsugare med cyklonteknik.
Handtaget är nedfällbart vilket gör dammsugaren mångsidig och lättmanövrerad. Drift 40 minuter per laddning.
• Grundig lanserar till slut även GTN 482615 GC torktumlare
och Prodose tvättmaskin med 9 kg lastkapacitet. Torktumlaren kan fräscha upp tvätten med tre olika dofter vid
behov. Beroende på hur maskinen används håller rengöringsmedelstanken tillräckligt under ca 20 tvättar. Och
systemet varnar via kontrollpanelen när tanken är tom och
behöver påfyllning. n
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Jonas Samuelsson, Electrolux.

IFA2015 – Electrolux/AEG:

Smartare matlagning & tvätt
När AEG bjöd in till presskonferens vid IFAmässan var mottot för presentationen ”ledande inom smak och omsorg”. Och det var
just inom områdena tvätt och matlagning som
fokus låg vid, att visa apparater med smarta
funktioner.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

V

i har 126 års erfarenhet av innovationer och vad
vi upplever nu som leverantör är den revolution
som pågår när det gäller vilka förväntningar som
konsumenter har på nya produkter, sa Jonas Samuelsson, chef för
vitvaror Europa och vice verkställande direktör i Electrolux.
För att klara den revolutionen tar Electrolux med sig sin långa
erfarenhet och kombinerar den med samarbeten med professionella kockar.
– Det vi vill åstadkomma är att hjälpa konsumenter att upptäcka
mer i sin matlagning, eller att gå från tvätt av kläder till verkligt
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omhändertagande av kläder. Innovationer är inte det svåra, det
svåra är att göra nya produkter relevanta för konsumenten till rätt
pris.
Jonas Samuelsson menade att konsumenternas förväntningar
idag inte enbart handlar om produkter eller funktioner, utan om
upplevelsen av resultatet, från inspirationen vid köptillfället till
användandet och till slutresultatet, alltså hela kedjan.
För att hitta rätt på marknaden använder Electrolux sig av konsumentpaneler som får använda varje prototyp innan lansering
sker.
– Konsumenter får testa produkter och om 70 procent anser att
vår produkt är att föredra framför konkurrenternas så sker lansering. Når vi inte upp till 70 procent går vi tillbaka och börjar om.

Appen Min AEG

På den tyska marknaden är det varumärket AEG som marknadsför
Electrolux produkter. Och när det gäller IoT, internet of things, så
är det appen Min AEG som ska ledsaga användaren till produkternas funktioner. Programmet ska länka tillagningsprocesser till
smartphonen, eller göra tvättprocessen smartare.

VITT

Med appen ska användaren kunna ansluta ProCombi Plus
Smart, en intelligent ångkokare med en kamera och internetanslutning (tillgänglig från 2016). Användaren kommer att ha full
kontroll över hela processen via appen och även få tips och stöd
med recept på inställningar.
Via appen ska man också få tips för hur tvätten kan bli så skonsam som möjligt för kläderna. Min AEG guidar användaren genom
en mängd olika vårdsymboler vars syfte är att ge kläderna och
tyget en så skonsam behandling som möjligt för att vara länge.
Min AEG presenterades för första gången på IFA-mässan och
kommer att finnas tillgänglig för både Apple och Androidapparater från och med januari 2016.

DualSense

AEG presenterade också DualSense, tvättmaskin och torktumlare,
där såväl kashmir som siden kan tvättas smart och skonsamt.
Normalt har handtvätt varit tänkt att vara skonsam mot ömtåliga
tyger, men den tar tid och är ofta faktiskt mer skadlig för fibrer än
en lämplig tvättmaskin.
DualSense hjälper till med detta och tvätt samt torkar ömtåliga
plagg, allt på en gång om så önskas på bara 60 minuter.
Torktumlaren AEG ProTex Plus med AbsolutCare har fått
Woolmarks Blue-certifikat som bekräftesle på att man lyckats.

AbsolutCare-systemet skyddar tvätt mot krympning och slitage
när det torkas.
Det förbättrade luftflödet sparar upp till 20 minuter för full
belastning. Dessutom sparar OptiSense-systemet energi eftersom
torktiden anpassas till lastvolymen.

AEG PlusSteam

AEGs spis med PlusSteam-funktioen ser till att brödet blir särskilt
krispigt på utsidan och extra ljust och luftigt på insidan. Denna
specialfunktion övervakar fuktigheten som behövs för att garantera att bakade produkter får bästa resultat.
AEG lanserar även MaxiSense Plus hällar med kokzoner som
individuellt sammankopplas tack vare FlexiBridge-funktionen.
Sortimentet utökas nu med två smala format, med ny integrerad
Hob2Hood-funktion, direkt kopplad till fläkten.
Amatörkockar med hög ambition har nu AEG ProCombiPlus att
ta till sin hjälp. Multiångkokaren är den första att ha automatisk
ånga för kok, bakning, bräsering och grillning. Den har dessutom
en sous vide-funktion för skonsam matlagning.
Det ångkokaren gör är att säkerställa att temperaturen och
fuktigheten förblir konsekvent. Varioguide hjälper till att hitta rätt
ugnsfunktion, temperatur och tillagningstid för varje skål. Ångkokaren övervakas och kontrolleras även av Min AEG-app. n
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Johan Wegelius, BSH.

IFA2015 – Siemens:

Den smarta hemlösningen
för hushållsapparater
Man har pratat om det i många år och nu,
ett år efter lanseringen, tas nästa steg för ett
smartare hem. HomeConnect kopplar nu upp
fler produkter tack vare en mängd nya funktioner och innovationer.
– Med appen kan du fjärrstyra olika vitvaror i
hemmet, som ugn, diskmaskin, tvätt, tork och
kaffemaskiner, säger Axel Dennert, Siemens.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

H

omeConnect är den första digitala lösningen för
att ansluta olika hushållsapparater från olika märken via en app och WiFi. Det här gör att BSH nu tar
ytterligare ett steg mot det fullt anslutna köket.
I framtiden kommer konsumeterna att kunna använda HomeConnect för att hantera och kontrollera praktiskt taget alla apparater. Förutom ugnar och diskmaskiner under Bosch och Siemens
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kommer en portfölj nu av produkter som kan anslutas och styras
via smartphone eller surfplatta.
I slutet av detta år kommer första tvättmaskinerna, torktumlarna och kyl-fryskombinationer att kunna vara uppkopplade till
appen. Helautomatiska kaffemaskiner följer i början av nästa år.
I slutet av året kommer vitvaror utrustade med HomeConnect
finnas tillgängliga i Tyskland, Österrike, Frankrike, Nederländerna,
Luxemburg och Kina. I framtiden kommer hushållsapparater med
HomeConnectfunktionen vara tillgängliga i 30 länder.
– När det gäller kaffemaskiner så kan du gå runt bland dina vänner och ”ta upp order” på hur man vill ha just sitt kaffe. Beställningarna lägger du i en playlist och sedan producerar kaffemaskin
enligt önskan en efter en, säger Axel Dennert.
När det gäller ugnen kan man ställa in olika funktioner tack vare
appen.
– Med din surfplatta kan du ha hela menyer på ett helt annat
sätt än via en display på exempelvis ugnen. Du ska också kunna
styra flera produkter samtidigt och alternera mellan dem. Bruksanvisningen kommer du åt via pdf-format och du ska även kunna
få hjälp genom att vår service får felmeddelande som kan fjärrdi-
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agnosticeras. Som säkerhet måste dock användaren exempelvis
fysiskt aktivera ugnen.
– Det coolaste tycker jag personligen är att det sitter en kamera
i kylskåpsdörren, som tar ett foto varje gång dörren stängs. När
du står i affären kan du alltså titta på en exakt bild på vad som
finns i kylskåpet, säger Axel Dennert.
Tack vare HomeConnect och funktioner som Easystart och
FlexStart, kan tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare nu
utföra sina uppgifter med ännu större precision och effektivitet.
När Easystartfunktionen väljs, genom att till exempel HomeConnect först frågar konsumenterna vilken typ av porslin eller tyg ska
hanteras, kan processen köras på ett tidseffektivt och energieffektiv basis. Appen föreslår lämpligt program.
FlexStartinställningen är särskilt lämplig för bostäder som
täcker en del av elbehovet via sin egen energiförsörjning, till
exempel med ett system med solceller på taket. Så snart som
programmet är aktivt återgår den till dessa billigare energikällor.
Om decentraliserad elproduktion är otillräcklig för att få den valda
apparaten igång inom en viss tid, kan effekten som krävs omfattas
av konventionella källor.
HomeConnectappen är tillgänglig för gratis nedladdning både i
AppStore (iOS operativsystem version 7 och senare) och i Google
Play Store (Android från Version 4.1 Jelly Bean). De nya tjänsterna
möjliggörs genom en enkel att köra programuppdatering i appen.

Trådlös cooksensor

Stekzonerna på hällarna kommer att kunna kombineras och
kopplas ihop på ett nytt sätt jämfört med tidigare. Kärlen ska
kunna flyttas runt med bibehållna inställlningar, dessa följer med.
Den nya funktionen PowerMode gör att tre olika effektlägen kan
utnyttjas beroende på var kärlet placeras och kan väl närmast
liknas vid professionella stekbord. Nyheterna kommer vid olika
tidpunkter med den första och stora inträffar i april till våren. n

Siemens lanserar nu trådlös cooksensor som sitter på kastrull
eller stekpannan. Fästena får fasta placeringar och kan köras i
diskmaskin. Första gången som de används aktiveras funktionen
genom att sensorerna paras ihop, en knapp på själva koksensorn.
Temperaturen kan sedan ställas in beroende på vilken vätska och
vilken funktion som ska täckas. 90 grader för att sjuda, hundra för
att koka, 120 grader för tryckkokning och 170 grader för fritering.
Hällarna kan nu också göras mer flexibla via zoner. Två zoner
kan göras till fyra och kärlen kan fritt placeras hur som helst utan
att tappa effekt.
– Vi byter i princip ut hela induktionssortimentet. All teknik under hällen är ny och förbättrad och finns även i lägre prisklasser.
Designmässigt har vi gjort mindre förändringar. Användargränssnittet är nytt liksom funktioner, kombinationer och framför allt
smarta funktioner.
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Robert Marcuse, Severin Svenska AB, demonstrerar korvmaskinen Wurster i företagets monter på IFA2015.

IFA2015 – Severin:

Premium korvmaskin
Severin profilerar sig nu mer och mer
mot premiumsegmentet – ett exempel är den nya korvmaskinen Wurster.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

R

obert Marcuse, Severin Svenska AB,
berättar att två studenter för ett par
år sedan kom på att man skulle kunna
bygga en korvmaskin som fungerar likt en brödrost så att man slipper vrida på korven under grillningen
- och efter att ha byggt ett exemplar kontaktade de
Severin, som nappade på idéen och vidareutvecklade konceptet.
På IFA2015 var det världspremiär för Severin
Wurster, som skall grilla korv på bästa sätt, utan att
man behöver bekymra sig om att vrida på korvarna.
Wurster lanseras som en premiumprodukt, tillverkad i Tyskland, och levereras i en rejäl trälåda. Den
fungerar alltså likt en brödrost, och bland finesserna
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finns olika värmeinställningar samt varmhållning av de färdiggrillade korvarna.
Ett annat exempel på att Severin mer och mer profilerar sig
mot premiumprodukter är att man visade upp en ny slow juicer.
– Vi har sedan tidigare slow juicer i vårat sortiment, men
denna nya modell som väger närmare sju kilo och har en kon i
solid metall är en betydligt exklusivare modell, säger Robert
Marcuse.
Severin demonstrerade på mässan också en ny och
kraftigare mixer i rostfritt stål (som är den första produkten i en ny serie) samt en ny varmluftsfritös och en
ny sladdlös mixerstav, i rostfritt stål med LED-display och 7,4V Litium-jon batteri.
På IFA ifjol lanserade Severin ett brett utbud av
dammsugare, och Robert Marcuse berättar att det
blev en stor succe samt att företagets modeller ofta
får mycket bra resultat i tester. I dammsugarutbudet 2014 fanns en robotdammsugare och det var
en instegsmodell – på IFA i år lanserades ytterligare en
robotdammsugare, men den här gången en premiummodell... n

V IT T

Michael Schäfer, Sharp Home Appliance Nordic – Division of Vestel Trade Co, i företagets monter på IFA2015.

IFA2015 – Sharp:

Nyrelansering av vita Sharp
På IFA föddes en ny baby, i form av en nyrelansering av Sharps vitvaror i Skandinavien.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

harp Europa beslutade för ett par år sedan att om
man inte lyckades vända siffrorna på konsumentsidan
skulle man sälja ut varumärket. Vestel köpte rättigheterna på vitvarusidan och startade Sharp Home Appliance i
Europa, medan rättigheterna på brunvarusidan köptes av UMC,
Universal Media Corporation, i Slovakien.
Michael Shäfer, Sharp Home Appliance, berättar att det nu sker
en nyrelansering av Sharp på vitvarusidan i Skandinavien. Mikrovågsugnar har funnits tidigare och kommer finnas kvar (och de
byggs även fortsättningsvis av Sharp) i sortimentet, men säljs nu
av Sharp Home Appliance, som alltså ägs av Vestel.
Finns det vitvaror (förutom mikrovågsugnar och luftrenare) från
Sharp i butik idag i Skandinavien?
– Nej. Diskussioner med kunder pågår och ambitionen är att
de kommer finnas i butik inom kort. Produkterna finns redan nu i
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butik i England och Tyskland, svarar Michael Shäfer.
Hur kommer Sharp sticka ut i den hårda konkurrensen?
– Vi kommer sätta slutkunden i centrum. Under hela livscykeln,
även efter garantitiden, kommer kunder kunna kontakta Sharp
via sociala medier och telefon 24/7, 365 dagar om året, säger
Michael Shäfer.
Hur kommer sortimentet se ut?
– Det finns såväl entrymodeller som premiumprodukter i sortimentet, men vi kommer att satsa på midrange. Exakt vilka produkter vi kommer fokusera på är inte klart, och beror till stor del
på vad våra kunder önskar, förklarar Michael Shäfer, och berättar
att det känns bra att Vestel investerar mycket i Sharp.
Paul Molyneux, chef på Sharp Home Appliance, berättar att
de är 50 anställda i Europa och att de gått från nästan noll för
nio månader sedan till att på IFA2015 lansera närmare 250 nya
produkter.
– Vi har fått mycket positiva reaktioner från de som mött oss på
mässan. Vi försöker förstå vad en modern konsument önskar, vi
har insett vikten av service och tillgänglighet, och vi kan vara väldigt flexibla. Vi har tryggheten från ett stort företag men tänkesättet som ett litet företag, säger Paul Molyneux. n
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Richard Bohman med digitala hårfönen BaByliss Pro Digital E6000.

Christian Christensen med nya modeller av locktången Curl Secret.

IFA2015 – BaByliss:

Digital hårfön – en revolution
BaByliss visade på IFA att man tänjt på prestandagränserna och skapat en revolutionerande hårfön - Pro Digital - med en digital
motor som genererar ett maximerat luftflöde
på 208 km/h.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

R

ichard Bohman, BaByliss Nordic AB, berättar att BaByliss nya hårfön Pro Digital styrs elektroniskt vilket
ger en tio gånger längre livslängd än en traditionell
motor, och med en konstant effektiv temperatur på 70°C ger den
håret maximalt skydd genom att bibehålla dess naturliga fuktnivå.
Jonerna som skapas av hårfönen neutraliserar dessutom den
statiska elektricitet som ibland uppstår i håret när man fönar.
EC Digital-motorn roterar snabbare (22 000 rpm) än en traditionell motor och har bättre energiutbytesnetto (80 procent för
EC Digital-motorn jämfört med cirka 50 procent för en traditionell
motor) då den inte hindras av kolborstar. Motorn är dessutom
kompaktare och lättare (180 g jämfört med genomsnittet 250 g
för traditionella motorer) än motorerna i traditionella hårfönar,
anger BaByliss.

BaByliss Pro Digital 6000E och BaByliss Homelight G946E.
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IEC 61855 är en standardiserad metod för att mäta en hårtorks
prestanda, närmare bestämt torkningshastigheten som uttrycker
antalet gram vatten avdunstat per minut (g/min). Pro Digitals
luftflöde anges nå de högsta nivåerna på marknaden med 5,68 g/
min.
BaByliss Pro Digital, som byggs i Italien, har marknadens tunnaste koncentrator-munstycke (4 mm) för ett exakt flöde av luft,
och den höga lufthastigheten i kombination med lufttrycket från
munstycket skall säkerställa en såväl snabb som effektiv och
optimal styling.
Den nya hårfönen BaByliss Pro Digital 6000E väger endast 443g
vilket gör den smidig att använda.

Homelight

Christian Christensen, BaByliss Nordic AB, visade på IFA upp
företagets helt egenutvecklade IPL - Homelight G946E - som skall
klara hela 300 000 blixtljus.
IPL är helt smärtfri och garanterar upp till 90 procent mindre
hår efter full behandling. Den primära principen bakom hårborttagning med IPL (Intense Pulsed Light) är att ljus pulsas till hudens
yta och absorberas av melaninet i håret och av hårsäckens rot.
Detta ljus omvandlas till värmeenergi som neutraliserar de celler
som ansvarar för hårutväxten. Återväxten av hårstrået bromsas
upp och huden blir varaktigt mjuk.
För varaktigt resultat krävs regelbundna behandlingar under
flera månader och antalet behandlingar varierar från person till
person.
Homelight är dermatologiskt testad och helt utan UV-strålning
(våglängd > 550 nanometer). Den är försedd med kontaktsensor och fem olika intensitetsnivåer för att passa alla hudtyper
och ge ett säkert skydd. Homelight appen erbjuder en personlig
uppföljning för att maximera effektiviteten och säkerheten och
ger dessutom hög användarvänlighet genom ett formulär med
säkerhetsfrågor, påminnelse om nästa behandling och hårborttagningsprogram för de olika zonerna.
Homelight G946E kopplas till en smartphone via Bluetooth och
appen möjliggör personifierade inställningar. n

VITT
BRYGG OCH GÅ

Kaffe ”to go” är en stark trend i dagens samhälle, både att ta med sig
när man reser kommunalt eller i eget fordon.
C3 Scandinavian Lifestyle har tagit fasta på denna trend och tagit
fram den lilla kaffebryggaren C3 Brew&GO, som brygger kaffet rakt
ned i en termosmugg med ett praktiskt ”dricklock” som sluter tätt
och håller kaffet varmt.
Termosmuggen är tillverkad i rostfritt stål och har dubbla väggar
som isolerar väl. Muggen passar också perfekt i de flesta mugghållare
i bilen.
C3 Brew&GO brygger kaffet på endast cirka 3,5 minuter. Maxkapaciteten är 425ml och kaffet håller cirka 83°C i koppen.
C3 Brew&GO distribueras av Empire Sweden AB och planerad
leverans till butikerna är i början av november. n

MIXERSTAV MED PURÉTILLBEHÖR

Braun meddelar att med hemlagad mat gjord från grunden slipper
man oroa sig för onödiga tillsatser och konserveringsmedel i den
färdiga rätten – istället garanteras man en fräsch, hälsosam och nyttig
måltid. Nu lanserar företaget sin mest mångsidiga stavmixer någonsin
– Multiquick MQ5007. Den blandar, mixar och skär och har dessutom
ett praktiskt purétillbehör med vilket man snabbt och enkelt själv kan
tillaga puréer, mos, soppor, barnmat och såser. Med den patenterade
Powerbell-tekniken, som är formad som en bjällra, undviks skvätt och
spill samtidigt som de vassa bladen i rostfritt stål skall garantera ett
fint och jämt resultat.
Mixerstaven på 750 Watt har ett ergonomiskt handtag och finns i
färgerna vitt och grått. Mixerstaven har 21 olika hastighetsnivåer och
ett variabelt styrhjul som gör det möjligt att justera hastigheten med
bara en hand. Och med mixerstavens turboknapp kan man finjustera.
Med stavmixern medföljer en 0,75 liters blandkanna, purétillbehör
och ballongvisp. Alla skärblad är i rostfritt stål och tål maskindisk.
I Multiquick 5-serien ingår ytterligare två varianter av stavmixrar.
Med MQ5137 medföljer utöver purétillbehöret även ett hacktillbehör
som på några sekunder hackar kött, hårdost, nötter, örter och rotfrukter. Med MQ5177 medföljer dessutom en matberedare och ett
speciellt skärblad som skivar potatis och andra rotfrukter till pommes
frites-form. n

SKÄRMASKIN FÖR HEMMABRUK

Skärmaskinen för hemmabruk har fått en renässans och det blir allt
mer populärt att köpa storpack och skiva hemma i de storlekar man
önskar, anger Severin, som menar att varor som kött, ost och bröd
blir som godast när det skärs upp färskt och fräscht. Severins skärmaskin anges vara en perfekt hjälpreda för den moderna människan
som vill ha det bästa.
Produkter som patanegraskinka, serrranoskinka och andra charkuterier kan med fördel skäras i fina, tunna skivor. Därför skickar Severin
med en slät skärklinga för finskärning tillsammans med den taggiga
för bröd och annat som kräver grövre skärning. Den släta skivan är
även perfekt om man vill skära upp den resterande rostbiffen som
smörgåsmat dagen efter.
Skärmaskinen är tillverkad i robust metallutförande, har steglös
inställning från 0 till 15 mm, släde med fingerskydd och resthållare
samt sugfötter för stadig användning. Effekten är cirka 180 W. n
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Bara några rader...

F

...om tacksamhet

örst och främst vill jag tacka de 12 annonsörer som
valt att vara med i detta nummer. Efter att ha gett ut
fyra nummer i år som alla gått back känns det mycket
bra att ge ut ett nummer som går runt ekonomiskt. I skrivande
stund är det inte klart huruvida Rateko nästa år kommer att
komma ut med fyra eller sex nummer, men om ett nummer i år
kan gå runt borde ju fler nummer också kunna göra det...
Jag vill också tacka Jan Bjerkesjö, som inte bara drog det tunga
lasset på årets IFA-mässa utan också for till Paris precis innan
deadline för att spana in i en marknadsledares kristallkula. Jan har
skrivit inte mindre än 16 artiklar i detta nummer, och ytterligare
fem artiklar som kommer i nästa nummer.

V

ad har undertecknad sysslat med då kan man
undra. Varit föräldraledig. Tanken var att kombinera
resande med arbete, men utöver pressdagen på
IFA och två mötesdagar (där elva möten med leverantörer hanns
med, varav tre återfinns i denna tidning och åtta kommer i nästa)
blev det inte riktigt så mycket jobbat som var tänkt från början,

under de drygt fem veckor i augusti, september och oktober som
tillbringades på resande fot. Det var helt enkelt alldeles för trevligt att bara ha semester – även om e-posten kollades tämligen
regelbundet och www.rateko.se uppdaterades då och då...
Tack också till Klas Elm som i elfte timmen levererade en ledare,
och som dessutom rekommenderat undertecknad till ett fripass
till CES2016.

S

lutligen vill jag tacka min sambo Janka, som under
deadlinestressen spenderat betydligt mycket mer tid
med vår underbara dotter Siri än undertecknad, så att
denna tidning kunnat produceras. Precis i detta nu - ett par timmar innan midnatt denna deadlinedag - kom Siri och Janka hem
efter en kvällspromenad som gav mig den tid som krävdes för att
skriva dessa rader.
Vad jag skall göra närmaste tiden? Redigera de 16 videoklipp
som länkas till i detta nummer, så att de finns på www.rateko.se
när denna tidning finns ute i butikerna.
OLA LARSSON
Och byta blöjor. Många blöjor...		

Årets vinnare av Radiogolfens A-klass, Kenneth Lundqvist, flankerad av B-klassens vinnare Ola Larsson och Klas Elm, som slog längst...

Radiogolfen 2015

Radiogolfen avgjordes för tredje året i rad på
Brollsta GK.
TEXT: OLA LARSSON
FOTO: ANDERS APPELQVIST

V

ädret var fint på Brollsta den 26 augusti i år, och till
skillnad mot ifjol blåste det inte heller något vidare
– så det fanns inte mycket att skylla på när resultaten räknades samman och vinnarna utsågs iRadiogolfen 2015.
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Det var en liten men tapper skara som kämpade om de båda
bucklorna, och vinnare i A-klassen blev Kenneth Lundqvist, som
varit med i princip varje år sedan 1988 och försökt vinna inte
mindre än 26 gånger. På 90-talet var Kenneth nära i och med en
andraplats, och i år höll det hela vägen och han kunde plocka
med sig vandringspriset hem.
I B-klassen var Hoj (Hans Ove Johansson) efter två raka segrar
i Radiogolfen på jakt efter ett ”hat trick” men det ville sig inte
riktigt, utan vinnare blev undertecknad – som sedan Radiogolfen
2014 endast spelat en enda rond och således lyckades ganska bra
med taktiken att vila sig i form... n

C3 Scandinavian Lifestyle presenterar

Brygger snabbt en härlig kopp varmt kaffe.
C3 Brew&GO® är ett miljövänligt och kostnadseffektivt
alternativ för dig som gillar att ta med dig ditt kaffe.
På endast några få minuter brygger den 425ml kaffe till
perfekt temperatur direkt i termosmuggen med dubbla
väggar av högkvalitativt rostfritt stål. Termosmuggen
passar i mugghållaren i de flesta bilar.
Läs mer på www.C3.se
Art. Nr. 30-10612.

Ad Tamron SP35_SP45_SE_2

Focal length: 45mm Exposure: F/1.8 1/500sec

Tamron SP 35mm och SP 45mm med ljusstyrka F/1,8 är objektiv
med enastående skärpa, bra närgräns och supersnabb tyst
autofokus. De är väderskyddade och har inbyggd bildstabilisering
(VC), något helt unikt på denna typ av objektiv. De är helt enkelt
någonting alldeles extra.
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