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UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2016
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, och distribueras till leverantörer inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, butikerna inom Audio Video,
Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital Inn, Electrolux Home,
Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi Klubben, Kjell &
Company, Media Markt, NetOnNet, Teknikmagasinet och SIBA,
samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till
telekombutikerna inom 3, Dialect, Elgiganten Phone House,
RingUp, Tele2, Telenor och Telia, samt till Cant-auktoriserade
tekniker, serviceverkstäder, skolor och bibliotek.

Branschtidningen har funnits i 73 år och hette 1943-1954
”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 gavs
även branschtidningen ”El&Vitt” ut) och 2010-2013 ”ElektronikBranschen” – som var en sammanslagning av de båda
branschtidningarna. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.
Branschtidningen läses av bland annat ägare, VD, marknads-,
butiks- och inköpschefer, samt de i butikerna som säljer era
produkter till såväl konsumenter som företag.

Upplagan är 5 100 exemplar och utgivningen är 6 nummer/år.

Rateko innehåller information om branschen och produkterna,
såväl för konsumentelektronik som för vitvaror/småel.

ANNONSPRISLISTA 2016

UTGIVNINGSPLAN 2016

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

Pris
120 000 kr (20 000 kr per helsida)
66 000 kr (22 000 kr per helsida)
66 000 kr (11 000 kr per halvsida)
39 000 kr (13 000 kr per halvsida)
30 000 kr
18 000 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.

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

Annonsmaterial		
10 februari		
6 april			
8 juni			
17 augusti		
12 oktober		
30 november		

Utgivning
19 februari
15 april
17 juni
26 augusti
21 oktober
9 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko, eller har någon
fråga om eller tips till branschtidningen, är du 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 / ola@rateko.se

----------------------------------------------------------
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Årets sista ButiksChefsIndex redovisar vad butikscheferna förväntar hamna under
granen i år. På första plats hamnar mobiltelefonen, tätt följt av trådlöst ljud och
Apple TV/Chromecast.

ABB:s robot YuMi är på Sverigeturné för att i 18 av Media Markts 27 varuhus hjälpa
till med paketinslagning i julruschen. YuMi som tillfälligt bytt namn till ”The Gift
Wrapper” blir därmed Media Markts senaste tillskott i teknikfamiljen.

Intels VD Brian Krzanich är öppningstalare på CES 2016. CES ägs och organiseras
av CTA (som nyligen bytte namn från CEA) och äger rum den 6-9 januari 2016 i Las
Vegas, USA.

Svenskarna använder i genomsnitt internet tre timmar om dagen, i en genomsnittlig barnfamilj finns det 1,9 surfplattor, fildelningen fortsätter att minska och
28 procent av internetanvändarna betalar för strömmade filmtjänster, till exempel
Netflix. Det framgår av IIS rapport ”Svenskarna och internet 2015”.

Med uppföljaren till legendariska Orpheus presenterar Sennheiser nya high-end
hörlurar som skall erbjuda en oöverträffad ljudupplevelse.

Alla artiklar från IFA2015 fick inte plats i förra numret, så här kommer sju sidor till.

Tiden för TV på rulle är inte långt borta utan kommer finnas till försäljning inom två
till tre år, berättar LG för Ratekos norska motsvarighet Elektronikkbransjen i Korea.

Temat för ”touren” i år var Praktiska fall, vilket indikerade att CANT on tour fokuserade på den praktiska vardagen för branschens tekniker.

Alla artiklar från IFA2015 fick inte plats i förra numret, så här kommer sex sidor till.

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 – 11 december 2015
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Julrusch
i branschen

A
O
D

tt julen skulle stå för dörren är det svårt att tro. När detta skrivs är det 10
grader varmt ute. Det är ungefär som det var i midsomras. Men kalendern
talar sitt tydliga språk. Och när vi läser ButiksChefsIndex och novembers
Snabbindex blir det klart. Julruschen är igång.
November var en bra försäljningsmånad. Total försäljning i värde var 5,9 procent bättre
än november förra året. Mobiler, actioncams, spelkonsoler och ljud gick som tåget.

ch inför julen tror butikscheferna att årets julklapp blir mobiltelefonen, trådlöst ljud eller Apple TV/Chromecast. Och till årets bubblare tror butikscheferna på hamburgergrillen eller robotdammsugaren. Att HUI valde robotdammsugaren till årets julklapp är lite kul. Det gjorde ju ElektronikBranschen redan 2012.

u håller årets sista Rateko i handen. Och om du gillar tidningen så säg gärna
det. Säg det till Ola som gör den och säg det till din chef. Utan ökade intäkter
i form av fler annonser kommer det att bli svårt för Ola att fortsätta med
utgivningen.
Så om vi i fortsättningen ska ha någon branschtidning, så måste vår bransch faktiskt
samlas kring Rateko. Prata med tänkbara annonsörer.
God jul.

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
HD PRÖVAR OTIDSENLIG KASSETTSKATT

FÄRGBELYST SNOW PARK I ÅRE

I samarbete med Philips TV lanseras belysning i skiftande färger i Åre
Ambilight Snow Park. Det blir en ny upplevelse för årets skidåkare
och möjliggör kvällsöppet i parken för första gången.
Förra året släppte Philips TV sin populära film Afterglow, som
visade skidåkare ta sig nerför Alaskas höga berg på natten omgiven
av fantastisk färgbelysning. Filmen visades miljontals gånger och fick
flera utmärkelser. Nu vill Philips TV återskapa en liknande upplevelse
för Åres skidåkare i form av Ambilight Garden – en kvällsöppen Snow
Park med LED-belysning i flera olika färger.
Belysningen är inspirerad av Philips TV:s unika Ambilight-teknik,
som projicerar ut ljus och färg på väggen bakom TV:n, som matchar
färgerna på skärmen. Ambilight skapar enligt Philips en större upplevelse för TV-tittaren. Nu vill SkiStar och Philips TV förstärka upplevelsen i backen för årets skidåkare.
– Vi ville ta den fantastiska upplevelsen man får med Ambilight till
skidåkarna i Åre. Vi tror det kommer att bli en riktigt magisk upplevelse och någonting de aldrig upplevt förut, säger Per-Åke Broman,
marknadschef på Philips TV.
Samma Philips LED-lampor som belyser Kaknästornet och Empire
State Building kommer att finnas placerade runtom i parken med
belysning i skiftande färger. Det kommer dessutom att finnas ljussatta
boxar och rails.
– Den unika belysningen gör att vi kan hålla parken öppen på kvällen, så skidåkarna i Åre får uppleva en helt unik form av kvällsåkning
med dessutom fantastisk belysning, säger Björn Broström, marknadsansvarig på SkiStar Åre.
Ambilight Garden är en del av skidområdet Ambilight Snow Park
och håller öppet måndagskvällar och fredagskvällar. Precis som förra
året kommer Philips TV dessutom att vara på plats i Ambilight Snow
Park dag som kväll för att erbjuda vila för trötta skidåkarben och
gratis WiFi i sin Ambilight Hangout. Där får man dessutom chansen
att kolla in Philips senaste TV-apparater med Ambilight. n

RIT INFÖRS EFTER FLYKTINGÖVERENSKOMMELSE

Efter regeringens uppgörelse med oppositionen rörande flyktingsituationen utvidgas ROT-avdraget till att inkludera även IT-tjänster. Något
som ElektronikBranschen arbetat för en längre tid.
– Det är mycket glädjande att det nu finns en bred överenskommelse om nyttan av att inkludera IT-tjänster i hemmet i ROT-avdraget,
säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Regeringen skriver i överenskommelsen att ”en snabbare etablering på arbetsmarknaden underlättas genom lägre trösklar in på
arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta utvidgas RUT-avdraget till
att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flytt- och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag)”. n
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Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i rättsfallet
mellan Copyswede och TeliaSonera. Därmed är det fortfarande oklart
om privatkopieringsavgiften - vardagligt kallad kassettskatten - enligt
nuvarande lagstiftning utvidgas till att omfatta smarta mobiltelefoner.
ElektronikBranschen välkomnar att HD uppfattar rättsläget som så
oklart och så viktigt att de tar upp fallet.
Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april - som var på samma
linje som tingsrätten - skulle ha varit att Copyswede får ta ut kassettskatt för alla smarta mobiltelefoner som säljs i Sverige. Copyswede
vill ta ut en avgift på 3,50 kronor per gigabyte för mobiltelefoner. För
konsumenten skulle en iPhone därmed enligt en uträkning av IDG
kunna bli upp till 450 kronor dyrare beroende på lagringsutrymme.
Tillsammans skulle konsumenterna avkrävas avgifter på mer än 300
miljoner för en verksamhet som få, om ens några, sysslar med.
Kassettskatten infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på
kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och TV-program på
kassetterna. Det var rimligt eftersom de nästan uteslutande användes
för detta.
– Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga
bilder. Det är löjeväckande att påstå att mobiltelefoner skulle vara
särskilt ägnade att privatkopiera med. Den som påstår det måste ha
fryst sin världsbild ungefär vid den tid då kassettskatten infördes för
30 år sedan, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Kassettbanden är för länge sedan uttjänade. Den tekniska utvecklingen har fört de allra flesta konsumenter till streaming- och andra
tjänster som gör att de inte längre behöver kopiera musik, film och
TV. Genom dessa tjänster - som inte minst används i mobiltelefoner betalar de redan upphovsrättshavarna. Om kassettskatten utvidgades
skulle konsumenterna alltså tvingas betala dubbla avgifter.
– Den tekniska utvecklingen har nästan helt raderat den illegala
piratkopieringen av musik. På köpet försvann även privatkopieringen. Kulturskaparna ska givetvis ha skälig ersättning i den mån det
fortfarande förekommer privatkopiering. Ett orättvist och otidsenligt
system är dock dåligt för att hantera detta, eftersom det underminerar den betalningsvilja för musik och film som för några år sedan
vacklade hos många konsumenter. Det är oförklarligt att Copyswede som ska företräda denna grupp - bortser ifrån detta, säger Klas Elm.
ElektronikBranschen har på senare tid ökat sitt fokus på att få till
stånd en översyn av privatkopieringsersättningen. Inspirerande exempel finns i bland andra Norge och Finland, där systemet nyligen har
moderniserats så att ersättningen hanteras via statsbudgeten.
– Låt oss även i Sverige införa den nordiska modellen där uttag och
hantering av ersättning till rättighetshavarna sker på ett modernt,
transparent och rimligt sätt. I Finland gick man exempelvis nyligen
över till en statsbudgetfinansierad lösning. Legitimiteten för dagens
system är helt borta, vilket hämmar utvecklingen av nya lagliga tjänster, skadar Sverige som IT-nation och ytterst drabbar kulturskaparna,
avslutar Klas Elm.
Samsung Electronics Nordic överklagade i början av november
Solna tingsrätts dom i ett liknande mål mellan Copyswede och
Samsung. Målet mellan Sony Mobile och Copyswede väntar också på
prövningstillstånd hos Högsta Domstolen. n

NYHE TE R
VI OMFAMNAR STRÖMMADE MEDIETJÄNSTER

Q3: Mediekonsumtionen i Sverige präglas alltmer av så kallade strömmade tjänster såsom Spotify och Netflix. Tre av fyra 15-74-åringar
strömmar nu antingen musik eller rörlig bild.
Populärast är tjänsterna Youtube, Spotify och Netflix. Youtube är
gratis, Spotify erbjuds både som gratis- och betaltjänst och Netflix är
en ren betaltjänst. Det som blir allt tydligare är att just betaltjänster
inom musik, film och TV växer starkt.
Spotify revolutionerade musikbranschen när den strömmade
musiktjänsten lanserades. Den möjliggör för sina användare att
konsumera obegränsat med musik mot antingen en fast månadskostnad eller gratis med reklam. I dagsläget har Spotify nära 90 procent
av alla betalande abonnenter av strömmad musik på den svenska
marknaden.
Sedan Netflix lanserades i Sverige i oktober 2012 har även marknaden för strömmade videoabonnemang fullkomligt exploderat. Under
årets tredje kvartal prenumererade 30 procent av hushållen på minst
en videotjänst, där Netflix är i särklass störst. Sammantaget abonnerar vart tredje hushåll på endera Netflix eller Spotify.
Samtidigt som digitala abonnemangstjänster ökar i popularitet,
minskar intresset för att styckköpa olika former av fysisk media. Tydligast är utvecklingen för tidningar, CD- och DVD-skivor samt TV-och
datorspel.
Nedgången är i flera fall mer än 50 procent sedan 2012. Även här
sker en övergång till digitala köp, över internet. Men detta kompenserar bara delvis för bortfallet i den traditionella marknaden. Tillväxten
för digitala styckköp är dock låg jämfört med tillväxten för abonnerade tjänster som Netflix och Spotify.
– I Sverige tycks vi idag föredra medietjänster som antingen är
gratis eller som bygger på en månadsutgift och ger möjlighet att konsumera fritt utan begränsningar. I dagsläget är det framförallt inom
musik och video som detta erbjuds. För en stor del av de svenska
mediekonsumenterna har Spotify och Netflix tagit sig till en position
där de ses som självklara inslag i vardagen, säger Marie Nilsson, VD
Mediavision. n

SENNHEISER SÖKER BAND OCH ARTISTER

Sennheiser har startat sin kampanj ”Test D1 and Only” som uppmanar artister och band att testa och recensera nya evolution wireless
D1 mikrofonsystem, där deltagarna får behålla sitt set utan kostnad.
Möjligheten finns för 150 blivande testare som skriver till Sennheiser
på www.sennheiser-d1.com med sin bästa anledning till varför de
skulle älska att delta.
När valet av officiella produkttestare är klart kommer artisten eller
bandet att ta emot det valda systemet inom två veckor. De kommer
sedan att ha fyra veckor på sig att testa och skriva en recension på
minst 100 ord och lägga till bilder, eller spela in en kreativ recension
eller testvideo på minst 30 sekunder. Kampanjen pågår till 31 januari
2016, som är deadline för registrering.
– Folk älskar att använda D1 eftersom de ger dem frihet att njuta
av att uppträda utan strulet med att hantera utrustningen. När folk
använder den njuter de av enkelheten, resultatet och pålitligheten
och vi vill uppmuntra dem att dela sin erfarenhet. Naturligtvis är det
ett win/win erbjudande – de som tar sig tid att recensera produkten
får också behålla den, säger Ingo Angres, Marketing Manager Live
Performance & Music på Sennheiser. n

ELGIGANTEN KÖPER NORDISKT SERVICEFÖRETAG

Elkjøp-koncernen, i vilken Elgiganten ingår, förvärvar service och
reparationsaktören Infocare Workshop.
– Köpet kommer att stärka vårt servicerbjudande genom att vi nu
har större möjlighet att säkra effektiva reparationer och stärka tjänsteutbudet, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.
Elkjøp Nordic AS signerade den 23 oktober ett avtal om uppköp av
service- och reparationsföretaget Infocare Workshop. Företaget har
varit Elkjøp-koncernens huvudsakliga samarbetspartner för verkstadstjänster inom produktkategorierna TV, ljud, data, surfplattor och
kameror sedan 2007.
Infocare Workshop har 330 anställda och omsätter cirka 350 miljoner kronor. De har fyra verkstäder i Norden lokaliserade i Kongsvinger
(Norge), Helsingfors (Finland) samt Växjö och Linköping (Sverige).
Elkjøp står för ungefär halvparten av volymerna som Infocare hanterar, resterande kommer från andra samarbetspartners.
– Genom det här förvärvet får vi en viktig del av värdekedjan och
kunderbjudandet inlemmat i vår egen verksamhet. Det kommer att
stärka vårt erbjudande väsentligt och dessutom säkra att vi även
fortsättningsvis har en effektiv och kompetent after sales-verksamhet
lokalt i Norden, säger Jaan Ivar Semlitsch, Koncernchef för Elkjøp
Nordic AS.
Infocare Workshop hanterar 300000-400000 reparationer per år. n

VÄRMEKAMEROR FÖR SMARTPHONE

Seek Thermal utvecklar och producerar värmekameror som man
kopplar till sin mobil via USB (Android) eller Lightning (iOS). Seek
Thermal har två modeller av värmekameror för både Android och
iOS, en med en detekterad räckvidd på mellan 20 cm till 500 meter
och en på mellan 20 cm till 300 meter.
Kamerorna detekterar infrarött ljus, som alla objekt avger, och
kameran använder data från 32000 termiska pixlar för att skapa en
synlig bild på en smartphone, och den kan användas både i dagsljus
och i totalt mörker.
En värmekamera har flera användningsområden. Den ger säkerhet och trygghet vid hemmet, vid friluftsliv och camping, vid jakt
men även vid båtliv för att upptäcka och lokalisera skadliga föremål i
vattnet på natten.
Men det är även ett arbetsredskap. Man kan upptäcka vattenskador, saknad isolering, luftläckage och göra energibesiktningar för att
reducera kostnader. Elektriker kan identifiera elektriska kortslutningar, lösa ledningar och andra säkerhetsrisker. Seek Thermal distribueras av Tura Scandinavia och Deltaco. n
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N YH E T E R
MOBIL BETALNING PÅ VÄG ATT EXPLODERA

EURONICS SEX NYA BUTIKER

Euronics i Sverige stärker sin ställning på marknaden för hemelektronik samt ljud och bild i bil. Det är ett resultat av att BRL Electronics
sex butiker i Göteborg, Örebro, Borlänge, Jönköping, Karlstad och
Trollhättan nu ansluter sig till den växande familjen av Euronicshandlare. BRL Electronics är ett marknadsledande företag inom försäljning
av bilstereo och hemmabio och har tre år i rad nominerats till priset
Årets nätbutik inom kategorin Ljud & bild.
I och med affären ökar antalet Euronicsbutiker i Sverige till 77.
– Vi är väldigt glada för det här samarbetet som kommer att stärka
vårt erbjudande på flera sätt, inte minst när det gäller ljud och bild
i bil. Det är ett område där BRL legat långt framme under många år,
säger Peter Håkansson, VD för Euronics Sverige.
Euronics har butiker över hela Sverige och ett heltäckande sortiment av hemelektronik som digital-TV, hemmabio, kompletta ljudoch bildlösningar för smarta hem, spelkonsoler, ljudanläggningar,
surfplattor, datorer, mobiltelefoni, abonnemang och tillbehör.
– Det har aldrig varit så komplext som det är i dag för en privatperson eller småföretagare att hitta rätt lösningar för de behov man
har eftersom så många saker hänger ihop – både fysiska produkter,
men även abonnemang för bredband, TV, mobil och till det kopplade
tjänster, säger Peter Håkansson.
Euronicskedjan profilerar sig som ett alternativ till stormarknaderna och rena näthandlare genom att kombinera styrkan hos en stor
inköpsgrupp med kompetensen och personligheten hos de lokala
handlarna och butikerna.
– Vi har inte bara kartongförsäljning som många andra erbjuder,
utan hjälper kunden att hitta rätt lösningar och installerar allt om
kunden vill. Därför är vi mycket glada att få in BRL i kedjan eftersom
de är absolut bäst inom sina områden på den svenska marknaden,
säger Peter Håkansson.
Euronics är Europas största fackhandelskedja inom hemelektronik
med drygt 11000 butiker och 6000 självständiga handlare i 35 länder.
Kedjan har mer än 50000 anställda. n

BILLIGARE BREDBANDSUTBYGGNAD

Regeringens förslag om billigare utbyggnad av bredbandsnät har
överlämnats till lagrådet. Förslaget är ytterligare ett steg framåt för
att nå målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång
till 100 Mbit/s till år 2020.
– Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man,
oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade
samhället. Det nya lagförslaget gör att vi minskar antalet tillfällen då
marken behöver grävas upp och kan på så vis sänka kostnaderna för
utbyggnaden. Det gör det billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt
enkelt mer bredband för pengarna, säger IT-minister Mehmet Kaplan. n
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40 procent av svenskarna har betalat med sin mobil. Det visar en unik
undersökning publicerad i Schibsted Future Report 2016. Undersökningen bekräftar att digitala betalningssätt är på väg att explodera
och att 26 procent av svenskarna tror att kontanter försvinner inom
tio år.
Schibsted Future Report 2016 presenterar fakta och insikter om användarbeteenden, tech, affärstrender och media. I rapporten ingår i
år även en undersökning, gjord bland Schibsteds egna användare, om
framtiden och digitala vanor. Där framgår att betalning via mobilen är
en trend som ökar mycket snabbt.
Man kan också läsa om:
* Jakten på den mänskliga algoritmen – professor R. Ravi skriver
om vikten av att få variation och överraskningar i sitt digitala flöde.
* Ska medierna bli innehållsleverantörer eller skapa egna ekosystem – Jan Helin, publisher på Aftonbladet, ger sin syn på saken.
* Digitala betalningssätt – ta del av en vision om den kontantlösa
framtiden.
Future Report fördjupar sig också i teman som messaging, datadrivna ekosystem, data som ett fundament för att bygga värdefulla
relationer med användaren – och fem avgörande trender inom annonsbranschen. Här finns även reflektioner kring hur mer mänskliga
värden är avgörande för företagens framtida framgångar och hur
innovativa start-up-företag kan driva en mer hållbar utveckling.
– Schibsted är en drivande aktör i den digitala utvecklingen och vi
vill vara öppna, nyfikna och dela med oss av våra idéer. Det är också
ett sätt att lära av andra. Jag är verkligen stolt över framgången med
Future Report och över alla kompetenta personer i Schibsted som har
bidragit med innehåll, säger Rolv Erik Ryssdal, CEO Schibsted Media
Group.
Rapporten publiceras digitalt på www.schibsted.com/futurereport
och i en begränsad tryckt upplaga. n

SPELPLANEN 2016

För 18 år sedan slutade hon som programledare på Sveriges Television. Idag är hon landets tyngsta mediemakthavare, i egenskap av
kulturminister.
Alice Bah Kuhnke kommer, så som kulturministrar brukar vilja göra,
till Spelplanen för att tala om regeringens mediepolitik. Här redogör
hon bland annat för sina tankar om framtiden för public service och
dess nyckelutmaningar vad gäller både teknik och finansiering.
2013 ledde han teamet som skapade tidernas bästa Eurovision
Song Contest, i Malmö Arena, för tidernas lägsta budget i sammanhanget. Nu ska han göra det igen! Den här gången blir Globen den
arena som står i centrum för allas uppmärksamhet i maj 2016. Den
exekutive producenten Martin Österdahl kommer till Spelplanen,
som en av huvudgästerna. Där berättar han om jobbet bakom kulisserna, tänket kring eventet och hela apparaten som ska leverera
underhållning till ett par hundra miljoner TV-tittare.
Vi hoppas att du vill vara med och lyssna på Alice och Martin samt
våra övriga intressanta gäster. Du hittar som vanligt information på
www.spelplanen.nu där du även anmäler dig. n
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BCI

Sebastian Samuelsson, butikschef på SIBA i Karlstad, tror att Apple
TV blir årets julklapp i Karlstad.

BCI kan laddas ner i sin helhet både på www.elektronikbranschen.se
och www.rateko.se. I BCI #4 2015 finns även Snabbindex November.

BCI #4 2015:

Hårda klappar
Årets sista ButiksChefsIndex redovisar vad butikscheferna förväntar hamna under granen i
år. På första plats hamnar mobiltelefonen, tätt
följt av trådlöst ljud och Apple TV/Chromecast.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

V

i bad också butikscheferna lista vad de tror blir årets
överraskningar. Och svaret blev överraskande, hamburgergrillen! På andra plats produkten ElektronikBranschen utsåg till årets julklapp 2012, robotdammsugaren!
Vi presenterar även Snabbindex för november i denna BCI.

Den totala försäljningen i november var nästan 6 procent bättre
än samma månad ifjol. Som vanligt var mobiltelefoner loket i
försäljningståget. Det såldes 10 procent fler mobiler än under
november förra året.
Men även ljudprodukter hade en bra månad med en försäljning
som låg 40 procent över samma period 2014. Glädjande för branschen är också att kameror visade fina siffror under november.
Upp 6 procent jämfört med förra året.
Ackumulerat under årets första elva månader ligger den totala
försäljningen i värde 3,9 procent lägre än motsvarande period
2014. Videokameror ökar med 41,5 procent, audio 25 procent,
mobiler 3,2 procent, medan surfplattor, datorer och kameror tappar försäljning. n

På tröskeln till julhandeln

Det blir små hårda TV-paket under julgranen i
Karlstad.
TEXT: JAN BJERKESJÖ

D

et lackar mot vinter och jul, något som i högsta grad
börjar bli aktuellt dagen vi ringer Sebastian Samuelsson, butikschef för Siba i Karlstad.
– Här faller just nu årets första snö. Det är bra, då blir det lite
mer julkänsla och det är positivt!
Siba etablerade butik i Karlstad centrum 1988, men flyttade
fyra år senare ut till Bergviks köpcentrum där man 2003 fick ny lokal. Det var samma år som Sebastian Samuelsson började arbeta
för Siba och sedan 2009 är han butikschef i Karlstad.
Just nu känner han av en ökad kundtillströmning i butiken och
med det en ökad omsättning jämfört med föregående år.
– Det har verkligen gått bra för oss här och vi känner en stark
tilltro till att nå de mål vi satt upp lokalt i Karlstad.
Och Sebastian hittar förklaringen till varför det har gått så bra i år.
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– Vi hade två stora releaser på spelkonsoler ifjol, vilket har lett
till större försäljning av hela spelsegmentet i år. Det har också
kommit fler och andra intressanta produktnyheter som ligger
bakom ökningen, framför allt inom telefonisegmentet med nya
smarta telefoner, men även nya kategorier som till exempel
drönare, som fått ett rejält uppsving i år. Det har haft en positiv
inverkan.
Om ökningen kommer att stå sig under kommande halvår, jämfört med fjolåret, är förstås en svår fråga att svara på.
– Det är alltid svårt att sia om, men utgår jag från det jag har
sett av produktsatsningar, i kombination med fortsatt fokus
på låga priser och kundnöjdhet, så ser jag mycket positivt på
framtiden och har därmed alla förutsättningar som behövs för att
tillgodose våra kunders förväntningar. Det är en grundförutsättning för tillväxt.
Vilket inte minst är viktigt just nu då många svenskar har en god
ekonomi och pengar att spendera.
– Jag har personligen ingen insyn i hushållens ekonomi eller
benägenhet att spendera pengar, men upplever en viss optimism
hos våra kunder.

B CI

Om Sebastian blickar i kristallkulan så är det framför allt en
lansering, som väcker störst förhoppningar.
– Vi har haft många spännande releaser tycker jag, men tittar
man på fjärde generationen av Apple TV, som precis har kommit,
så har den redan genererat en väldigt stor efterfrågan. Efterfrågan
var faktiskt stor redan innan releasen. Så den tror jag kan vara en
riktig bubblare.
Med stort intresse och efterfrågan kommer naturligtvis också
kundtillströmningen till butiken. Och därigenom vad som Sebastian Samuelsson tror blir årets julklapp i Sibabutiken i Karlstad.
– Jag tror att Apple TV blir årets julklapp här hos oss i Karlstad,
även om vi också ser en ökad efterfrågan på smarta klockor och
telefoner.
Det får alltså bli en stor värmländsk gran i år så paketen får
plats under den.
– Ja, åtminstone blir det många hårda klappar under granen
hemma hos mig!
När det gäller vilken produkt som Sebastian tror blir årets överraskning så kan den kopplas till det ökade intresset för kvällsmys
kring helgen.
– Jag har funderat mycket kring det här och det jag har kommit
fram till är en hamburgargrill, som kallas för Burger Grill från OBH

Nordica. Den tror jag väldigt mycket på. Den ligger bra till i pris
och klarar att grilla färdigt två hamburgare på tre minuter.
Om många tagit fredagkvällen till vana för att äta tacos kan nu
hamburgargrillen komma att ersätta den ”ohotade förstaplatsen”
tror Sebastian Samuelsson.
Slutligen – när det gäller frågan om hur stort intresset för systemkameror är så kan han konstatera att det har svalnat.
– Jag kan bara svara för hur jag upplever det här lokalt i
Karlstad. Idag har de smarta telefonerna så pass bra kameror så
många kunder nöjer sig med det. Att försäljningen därför skulle
vika när det gäller systemkameror var något jag förväntade mig,
vilket också har skett. Bildkvaliteten som man får med en systemkamera är fortsatt väldigt mycket bättre och kan inte jämföras
med en mobilkamera, trots att mobilkamerorna blir bättre och
bättre.
Intresset att fotografera har nog aldrig varit större, men då
handlar det i mångt och mycket att dela resultatet på sociala
medier.
– Vill man se det positivt så är det andra produktgrupper som
har en starkare kurva istället, som smarta mobiler, smarta klockor
och blåtandshögtalare som enkelt streamar ljud från din mobiltelefon och/eller surfplatta. n

Ett enormt sortiment!
König erbjuder ett komplett sortiment
inom konsument elektronik och
tillbehör.
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R OB OTAR

Ovan syns ”The Gift Wrapper” tillsammans med de två personer från Lunds Tekniska Högskola som programmerat YuMi att slå in julklappar.

Robot slår in julklappar
ABB:s robot YuMi är på Sverigeturné för att i 18
av Media Markts 27 varuhus hjälpa till med paketinslagning i julruschen. YuMi som tillfälligt
bytt namn till ”The Gift Wrapper” blir därmed
Media Markts senaste tillskott i teknikfamiljen.

2

4 november utsåg HUI robotdammsugaren till årets
julklapp och nu tar Media Markt robotupplevelsen ett
steg längre genom att inleda ett samarbete med ABB

Joakim Rosenqvist berättade på pressvisningen i Gallerian i Stockholm 30/11 att robotindustrin växte 30 procent globalt senaste året.

och deras tvåarmade robot YuMi.
– Samarbetet med ABB och roboten YuMi är ett resultat av
båda parters brinnande intresse för teknik. Genom att låta YuMi
hjälpa oss med paketinslagning får vi möjlighet att ge våra kunder
en shoppingupplevelse utöver det vanliga samtidigt som vi kan
visa på nyttan med den senaste generationens robotar, säger Mia
Lund Hanusek, marknadsdirektör på Media Markt.
YuMi, som står för You and Me, är resultatet av flera års forskning kring samarbetet mellan robot och människa – en tvåarmad
kollaborativ robot med flexibla gripdon och toppmodern robotstyrning för montering av små komponenter. Eftersom den har en
inbyggd säkerhetsfunktion som gör att den känner av om någon
stöter i den eller om något kommer i vägen kan den arbeta helt
utan skyddsbur. YuMi presenterades första gången på Hannovermässan i april, men i och med samarbetet med Media Markt får
allmänheten nu chansen att uppleva YuMi på utvalda varuhus.
– Med YuMi inleds en ny epok av samarbetande industrirobotar
där människa och robot kan arbeta sida vid sida. Att tillsammans
med Media Markt få vara del av ett sammanhang där den senaste
tekniken lyfts fram känns väldigt roligt och där känner vi också att
YuMi passar in utmärkt, säger Joakim Rosenqvist, försäljningschef
på ABB-enheten Robotics.
Utöver samarbetet med ABB är även Lunds Tekniska Högskola
och Cognibotics delaktiga i projektet med Media Markt.
Första stoppet på robotturnén var i Sundsvall den 1/12 och
avslutningen sker i Heron City den 20/12. När denna tidning kommer ut är följande butiker kvar på ”The Gift Wrapper” Tour: 11/12
Bäckebol, 12/12 Högsbo, 13/12 Helsingborg, 15/12 Lund, 16/12
Malmö, 17/12 Nacka, 18/12 Gallerian, 19/12 Barkarby och 20/12
Heron City. n
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Svenska verksamheter
Vid digitaliseringens vägskäl

Nya kunder, högre intäkter och stärkt konkurrenskraft hägrar när svenska företag står inför
digital transformation av sina verksamheter.

B

ara i handeln och industrin väntas digitalisering kunna
bidra med upp till 56 miljarder kronor i nya intäkter
per år fram till 2020. I den offentliga sektorn lockar
effektivare resursanvändning och möjligheten att erbjuda tjänster
med bättre kvalitet. Här ligger 43 miljarder kronor per år i ökat
ekonomiskt utrymme inom möjlighetens gräns. Allt enligt Telia
och Arthur D. Littles nya rapport om Digital Transformation.

Digitaliseringens nästa fas

Digitaliseringen har nu gått in i nästa fas, vilket får konsekvenser
för alla delar av en verksamhet, oavsett vilken bransch eller del
av offentlig sektor det gäller. Resultatet är en ny affärslogik som
fundamentalt förändrar hur svenska verksamheter skapar värde
för konsumenter, företag och medborgare.
– Traditionella värdekedjor luckras upp när verksamheter
utvecklar nya tjänster tillsammans med kunder och partners i
värdenätverk. Samtidigt suddas gränserna för arbetsplatsen ut
och alla enheter blir uppkopplade i nya digitala ekosystem så som
det smarta hemmet eller den smarta produktionsmiljön. Tidigare
produktcentrerade innovationscykler, där det till exempel räckte
med att släppa en ny bilmodell vart tredje år, ersätts med en
digital innovationslogik som möjliggör ständig utveckling, berättar
Martin Glaumann, partner på Arthur D. Little.
– För att möta denna utveckling behöver svenska företag och
organisationer genomgå en fundamental digital transformation av
alla delar i sina verksamheter, det gäller både vad man erbjuder
till marknaden och hur det levereras. Tydlig strategi, anpassning av processer, säkerställa digital kompetens och användande
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av värdenätverk för att driva innovation och affärsutveckling är
viktiga faktorer för att lyckas och något som kännetecknar de
digitala ledare som leder utvecklingen, säger Magnus Leonhardt,
strategichef på Telias företagsaffär.

Stora skillnader

Skillnaderna mellan hur långt verksamheter har kommit med digitaliseringen är idag större inom branscher än mellan branscher.
Denna bild stämmer även med hänsyn till företags storlek, då det
i flera branscher finns små startups som är ledande samtidigt som
det finns många traditionella småföretag som saknar kunskap
och förståelse för hur de kan använda ICT för att transformera
sin verksamhet. De digitala ledarna är följaktligen inte en särskilt
homogen grupp, utan finns i en rad olika branscher och är både
stora och små.
De verksamheter som inte lyckas genomföra en digital transformation kommer att möta en allt tuffare vardag. De får allt svårare
att konkurrera mot digitala ledare som har både effektivare
verksamhetsmodeller och mer attraktiva erbjudanden. Digitala
eftersläntrare blir pressade bakåt i värdekedjan och tappar i allt
större utsträckning relevans för kunden eller medborgaren.

Om rapporten

Rapporten utforskar vad som kännetecknar digitala ledare och
hur de lyckas med sin digitala transformation. Den fördjupar tre
branscher som tillsammans representerar 40 procent av Sveriges
BNP: tillverkningsindustrin, handeln och offentlig förvaltning.
Rapporten undersöker även de möjligheter som väntar
verksamheter som genomgår en digital transformation, vilken
effekt det får på samhällsekonomin, vilka drivkrafterna är för
digitalisering samt förutsättningarna för att komma igång med
digital transformation. Beslutsfattare på flera svenska företag och
organisationer som ICA, Stockholm Stad och Volvo Cars medverkar i rapporten. n
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C ES

Intels högsta chef Brian Krzanich, ovan som öppningstalare på CES 2015, kommer även att tala på CES 2016.

CEA är CTA – CES är CES
Intels VD Brian Krzanich är öppningstalare på
CES 2016. CES - som ägs och organiseras av
CTA - är världens största mötesplats för alla
som är intresserade av konsumentelektronik
och äger rum den 6-9 januari 2016 i Las Vegas, USA.
TEXT: OLA LARSSON

B

rian Krzanichs tal hålls tisdagen den 5 januari klockan
18.30 i Venetians Palazzo Ballroom. Brian Krzanich
öppningstalade även på CES 2015, och delade då sin
vision om hur han tror de närmaste 20 årens computing kommer utvecklas. I januari 2016 kommer han fokusera på de nya,
dramatiska sätt som konsumentvärlden omformas på, i och med
de expanderande gränserna för teknik, och på upplevelser dessa
gränsförskjutningar möjliggör.
– Vi är mycket glada att få hälsa Brian Krzanich välkommen åter
som öppningstalare. Intels innovationer som omfattar surfplattor, wearables, datorer, intelligenta bilar och hemprodukter samt
Cloud Computing och mycket annat, tjänar som fundament för
det ökande Internet of Things (IoT). Efter mycket inspirerande tal
på CES 2014 och 2015 bröt vi mot vår tradition och bad honom
att uppträda för tredje gången och berätta för oss om sina visioner och hur Intel fortsätter att arbeta på att forma framtiden,
säger Gary Shapiro, president och VD på CTA.
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Brian Krzanich har varit Intels VD och styrelseledamot sedan
2013, och hade tidigare ett antal olika befattningar i företaget,
senast var han Chief Operating Officer.
De övriga öppningstalarna kungörs löpande på www.cesweb.
org/keynotes.
CES 2016 kommer att omfatta mer än 186 000 kvadratmeter
utställningsyta och fler än 3 600 utställare som visar de nyaste
produkterna och tjänsterna i konsumentteknikens alla former.
Efter besöksrekorden på CES 2015 skärptes ackrediteringskraven
med syftet att hålla antalet besökare vid cirka 176 000, för att säkerställa en kvalitetsupplevelse för alla besökare, meddelar CTA.

Robotrevolution på CES 2016

Robotarna har utvecklats från människoliknande väsen i Science Fiction till autonoma maskiner som revolutionerar hur vi
som konsumenter lever, både vad gäller arbete och fritid. Med
anledning av detta har Robotics Marketplace (som presenteras av
Robotics Trends) vuxit på CES 2016 och har nu 71 procent större
utställningsyta jämfört med CES 2015.
Drygt 20 utställare kommer på CES 2016 visa de olika robotteknologierna som kommer att förändra konsumenters sätt att lära
sig saker, göra affärer, övervaka sin hälsa och att hålla ordning på
hemmet.
Några av de ledande robotföretagen på CES 2016 är Nidec Corporation, iRobot, ECOVACS Robotics, Robocare Co., Ninebot Inc.
och Future Robot Co.
– Robotar blir bättre och bättre på att röra sig, se, höra, känna

CES

Gary Shapiro, president och VD på CTA, Consumer Technology Association, på CES 2015 – då organisationen hette CEA.

och reagera på omvärlden. De kommer att förändra hur vi
gestaltar vårt dagliga liv. Vi väntar oss att detta område kommer
att växa på CES, berika våra liv och hjälpa till att transformera
konsumentteknologiindustrin, säger Gary Shapiro.
Robotics Marketplace anordnas på CES Tech West, Sands Expo,
där även ledande företag som revolutionerar områden som kondition och hälsa, Internet of Things, det intelligenta hemmet och
andra kraftigt ökande teknologier ställer ut.

CEA har blivit CTA

Den 10 november meddelade organisationen CEA (Consumer
Electronics Association) som står bakom CES, att de byter namn
till CTA (Consumer Technology Association).
– Innovation och expansion kännetecknar konsumentteknikindustrin och vår organisation – och när vår bransch förändras
måste vi också göra det. Antalet medlemmar i vår organisation
har ökat och konsumenttekniksektorn har blivit allt större, och
utvecklats till att innefatta nästan alla väsentliga industrisegment
samt den blomstrande startup-marknaden, och konsumenters
tillvaro i det stora hela omfattas nu av organisationen. Vårt nya
namn - Consumer Technology Association - förmedlar på ett tydligare sätt den tillväxt, entusiasm och innovationsanda som råder
inom de branscher vi representerar, och ger dessutom en bättre
bild av organisationens visioner, dess medlemmar och märkeslöften, säger Gary Shapiro.
Consumer Technology Association företräder fler än 2 200 teknikföretag - varav 80 procent är småföretag och startups medan
andra tillhör världens största företag - som alla har gemensamt
att de arbetar med att förbereda världen på hur vårt sätt att leva,
arbeta, lära och kommunicera håller på att förändras.

Begreppet ”Electronics” täcker inte längre konsumentteknikindustrins fulla omfång, och genom att byta ut det mot ”Technology” ger organisationen en rättvisare bild av sina medlemmar,
där många idag inte är hårdvaruutvecklare, som till exempel
Google, Netflix, Pandora, Snapchat, Starz, Uber, WebMD, Yelp och
Twentieth Century Fox.

Historia

Den amerikanska intresseorganisationen grundades 1924 som Radio Manufacturers Association och bytte sedan namn till Electronic Industries Association. Nästa namn blev Consumer Electronics
Manufacturers Association, och 1999 ändrades det till Consumer
Electronics Association – och nu heter de alltså Consumer Technology Association.
Mässan CES kommer inte byta namn utan heter fortsatt CES,
precis som tidigare.
Sveriges motsvarighet till Consumer Technology Association,
ElektronikBranschen, bildades 2001 (under namnet CE-Konsumentelektronikbranschen) som ett samarbetsforum mellan handlarnas intresseorganisation ElektronikFörbundet, leverantörernas
intresseorganisation SRL (Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer) samt de stora kapitalkedjorna Elgiganten, OnOff och
SIBA, samt de frivilliga fackhandelskedjorna Audio Video, Euronics
och Expert.
2004 anslöt sig SFL (Sveriges Fotoleverantörer) till ElektronikBranschen, och 2014 anslöt sig även MTB (MobilTeleBranschen)
till ElektronikBranschen.
Den stora frågan är nu - givetvis - huruvida ElektronikBranschen
kommer göra som storebror i väst för att hänga med i tiden, och
byta namn till TeknologiBranschen... n
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IN T ER N ET

Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten:

Svenskarna och internet 2015
Svenskarna använder i genomsnitt internet tre timmar om
dagen, i en genomsnittlig barnfamilj finns det 1,9 surfplattor,
fildelningen fortsätter att minska och 28 procent av internetanvändarna betalar för strömmade filmtjänster, till exempel
Netflix. Det framgår av IIS rapport ”Svenskarna och internet
2015”.

9

3 procent av alla svenskar har
internet, en ökning med 1 procentenhet sedan förra året. Fyra
av fem använder internet dagligen, en ökning med 4 procentenheter sedan 2014.
92 procent har en dator, 77 procent en
smartmobil och 59 procent en surfplatta.
I genomsnitt använder vi internet 21 timmar i veckan. Drygt 8 av dessa timmar är
via mobilen, en ökning med en halvtimme
sedan förra året.
Den mobila boomen har avstannat men
däremot har pensionärerna hoppat på
tåget och börjat använda smart mobil och
surfplatta. Nära hälften (48 procent) av de
i åldersgruppen 66-75 år har nu en smart
mobil och en dryg tredjedel (35 procent)
har en surfplatta, i båda fallen en ökning
med 10 procentenheter sedan förra året.

Surfplattan inkörsporten

* Två av tre 2-åringar (67 procent) använder internet och en tredjedel av dem gör
det varje dag. Här är det surfplattan som
fungerar som inkörsporten till internetanvändning.
* I en genomsnittlig barnfamilj finns det
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1,9 surfplattor. I familjer med barn i åldern
7-11 år är det två av tre (67 procent) som
har två surfplattor eller fler. 14 procent
har fyra eller fler surfplattor.
* När barnen blir äldre minskar surfplatteanvändandet och tonåringarna, som är
de flitigaste internetanvändarna, är det
paradoxalt nog lägst andel som använder
surfplattor. Här är det i stället mobiltelefonerna som är populärast.

Tweets och poddar?

* I mediebevakningen och diskussionen
kring internet används ofta termer och
begrepp som de införstådda förstår men
gemene man inte riktigt har känsla för. 47
procent uppger att de inte vet eller inte
riktigt vet vad en tweet är, för hashtag
är motsvarande siffra 37 procent och för
podd 45 procent.

Färre e-handlar

* Färre uppger att de köper saker eller
tjänster över internet 2015 än på flera år.
79 procent av internetanvändarna uppger
att de gör det någon gång jämfört med
85 procent 2014, minskningen har skett

i alla åldersgrupper. Ser man på andra
aktiviteter som har anknytning till handel
över internet, till exempel att jämföra
priser (83 procent) och besöka Blocket (81
procent), har de däremot ökat med någon
eller några procentenheter mellan 2014
och 2015.
* När det gäller överföring av pengar
har Swish fått ett stort genomslag. 32 procent av befolkningen använder nu Swish
och 44 procent av smartmobilanvändarna
swishar.

Sociala medier

* 70 procent av internetanvändarna
använder Facebook och nästan hälften gör
det dagligen. Instagram har ökat i popularitet och används idag av 40 procent av
internetanvändarna, 2014 var motsvarande siffra 28 procent. 22 procent använder
Twitter och Linkedin.
* En nyhet i årets rapport är Snapchat
som används av 21 procent av internetanvändarna. Fyra av fem tonåringar (12 – 15
år) använder tjänsten någon gång, tre
av fem gör det dagligen. Det är däremot
sällsynt med snapchattare bland personer
över 35 år.
* Statistiken om sociala medier, kapitel
5, är släppt sedan tidigare (oktober 2015).

Filmtittandet har exploderat
* Förra året ökade antalet som betalar
för strömmad musik kraftigt, 2015 är det i
stället filmtittandet som står för den störs-

INTERNET

ta ökningen. 70 procent av internetanvändarna tittar på film och video på nätet
(2014 var det 52 procent). 45 procent gör
det varje vecka och 17 procent dagligen.
* 28 procent av internetanvändarna
betalar för strömmade filmtjänster som
Netflix.
* 42 procent betalar för att lyssna på
strömmad musik, som Spotify. Få av de
som börjat prenumerera slutar. Endast
4 procent av de som har prenumererat
tidigare gör det inte längre.
* 30 procent av internetanvändarna
lyssnar på poddradio.

Fildelningen minskar

* Fildelningen fortsätter att minska för
andra året i rad. Nu är det 17 procent av
befolkningen som fildelar jämfört med 19
procent 2014. Minskningen är stor bland
de unga (12-25 år), i åldersgruppen 36-45
är nivån oförändrad.
* De som fildelar betalar i högre grad än
andra internetanvändare för att titta på
film (46 procent jämfört med 24 procent)
och musik (58 procent jämfört med 39
procent).

Många fortfarande utanför
Fortfarande är det 840 000 människor i
Sverige som inte använder internet. Det
vanligaste svaret på varför man inte gör
det är att man inte är intresserad (63
procent). Därefter nämns den krångliga
tekniken (26 procent).

Valet & nätet 2014

* 69 procent av befolkningen använde
internet för att informera sig inför valet
2014, 18 procent gjorde det dagligen.
* Hälften av 16-35 åringarna var politiskt
aktiva på Facebook kring valet 2014.
* Hälften av befolkningen gjorde något
valtest på nätet inför valet 2014, över 70
procent av de under 35 år gjorde det.

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en
oberoende allmännyttig organisation som
verkar för positiv utveckling av internet i
Sverige. IIS ansvarar för internets svenska
toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk
drift av det nationella domännamnsregistret.
Överskottet från domänverksamheten
finansierar en rad olika satsningar, till exempel Bredbandskollen, Internetmuseum,
den årliga rapporten ”Svenskarna och
internet 2015” och Barnhack. n
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F OR S K N IN G

Framtiden ligger i våra händer
Intuitiv 3D-interaktion med handrörelser tilldelas Chester Carlsons Forskningspris 2015.

D

r. Shahrouz Yousefi, lektor vid avdelningen för
medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, tilldelas
Chester Carlsons Forskningspris 2015 för sin forskning
inom intuitiv 3D-interaktion. Priset, som i år firar 30 årsjubileum,
förvaltas av Xerox och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
och delas sedan 1985 ut till unga, lovande forskare inom informationsvetenskap.
Chester Carlsons Forskningspris 2015 tilldelas Dr. Shahrouz
Yousefi med motiveringen: För sina tekniska lösningar med tredimensionell interaktion i framtida mobila enheter och intelligenta
miljöer, vilket möjliggör för människor att på ett intuitivt sätt med
handgester samspela i det digitala rummet.
– Årets pristagare har utvecklat ett helt nytt sätt att använda
handens gester för att interagera med mobila enheter. Handens rörelser kan nu med hög precision analyseras i realtid för
att sedan kontrollera, manipulera och interagera med digitala
gränssnitt på en helt ny nivå. Vi är övertygade om att vi snart ser
Yousefis teknik på den globala marknaden, säger Stefan Ivarsson,

Årets pristagare Dr. Shahrouz Yousefi.
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VD på Xerox Sverige och ledamot av Chester Carlsonstiftelsen.
Pristagaren har utsetts av stiftelsens styrelse och prisutdelningen skedde vid 30-årsjubileumet av Chester Carlsons forskningspris
den 20 oktober, då IVA och Xerox arrangerade ett seminarium i
Stockholm på temat big data. Prissumman är på 150 000 kronor.

Om Chester Carlsons forskningspris

Chester Carlsons Forskningspris tilldelas personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbeten inom området informationsvetenskap. Priset har sin bakgrund i att Xerox
donerade en summa pengar för att högtidlighålla HM Konungens
besök vid Xerox forskningscenter PARC 1984. Den 9 september
året därpå instiftades Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap och stiftelsen firar följaktligen 30 år 2015. Stiftelsen har sedan instiftandet förvaltats av IVA och har som ändamål
att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi. För
mer information, besök www.chestercarlson.se.
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående
akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete
med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder
som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. n

Chester Carlsson, som 1938 uppfann ”xerografin” – starten för Xerox.

L JUD

Sennheiser presenterar
uppföljaren till Orpheus:

Världens
bästa
hörlurar
Med uppföljaren till legendariska Orpheus
presenterar Sennheiser nya high-end hörlurar
som skall erbjuda en oöverträffad ljudupplevelse.

D

et elektrostatiska hörlurssystemet kombinerar till
perfektion den mest innovativa tekniken med noggrant utvalda lyxiga material och högsta kvalitet
på hantverk, anger Sennheiser, och berättar att det rör sig om
ett mästerverk som har sitt pris – dessa high-end hörlurar, som
kommer att tillverkas för hand i Tyskland från och med nästa år,
kommer att kosta runt 50 000 euro.
Att tillverka high-end hörlurar som låter så briljant att du kan
känna att du är i en konsertsal, att skapa akustiska egenskaper
som överträffar allt som tidigare gjorts, det har alltid varit Sennheisers vision. Företaget berättar att man 1990/1991 lyckades
precis med detta, när man tog audiovärlden med storm med det
mästerverk av ingenjörskonst som överträffade alla tidigare idéer
om var gränsen gick för hur bra hörlurar kunde låta – Orpheus
blev en ikon i ljudbranschen och var länge erkänd som den bästa
hörluren i världen. Tills nu. Nästan 25 år senare öppnar Sennheiser ett nytt kapitel i audiohistorien med efterföljaren, som delar
det välkända namnet.
– Med nya Orpheus flyttar vi än en gång gränsen och visar att
vi återigen sätter en ny branschstandard i perfektion och därmed
skapar framtiden i audiovärlden, säger Sennheisers CEO Daniel
Sennheiser.

En unik ljudupplevelse

Den nya Orpheus anges överträffa alla andra hörlurssystem i
världen genom att erbjuda den ultimata precisionen i återgivning,
exceptionell rumsupplevelse och en frekvensåtergivning som
sträcker sig långt utanför det mänskliga örats möjligheter.
– Den kan förföra våra sinnen på ett fullständigt unikt sätt och
skapar en perfekt illusion av att vara direkt innesluten i ljudet,
förklar Daniel Sennheiser.
Även de minsta nyanserna i musiken blir hörbara. Tillsammans
med stjärnproducenten Steve Levine var Grammypristagaren
Gregory Porter en av de första att bli inbjudna till en exklusiv
testlyssning.
– När jag spelar in min egen musik försöker jag alltid att överföra mina känslor. Jag vet inte exakt hur, men dessa hörlurar lyckas

verkligen med att överföra dessa känslor, sade Gregory Porter när
han beskrev sin lyssningsupplevelse med Orpheus.
För att göra detta möjligt har ett team av Sennheiser experter
arbetat nästan tio år mot gränsen för vad som är tekniskt möjligt
– för att än en gång skapa världens bästa hörlur. Orpheus har ett
innovativt förstärkarkoncept som skall kombinera fördelarna hos
en rörförstärkare med fördelarna hos en transistorförstärkare på
ett perfekt sätt.
– Jag är mycket stolt över denna absolut exceptionella produkt.
Orpheus står för den innovativa styrkan i vårt företag och vårt gemensamma engagemang för att skapa det perfekta ljudet, säger
Sennheisers CEO Dr. Andreas Sennheiser.

En ljudskulptur

Den unika Orpheusupplevelsen börjar redan innan man börjar
lyssna. När systemet är inaktivt är alla komponenter indragna och
Orpheus har, enligt Sennheiser, den fridfulla skönheten hos en
skulptur. Trycker man på på/av-volymkontrollen blir skulpturen
levande. Kontrollfunktionerna, var och en tillverkade av solid
mässing och kromade, kommer sakta ut från marmorhöljet, innan
vakuumrören inneslutna i quartzglastuber reser sig ur podiet och
börjar glöda. Slutligen öppnar sig ett glaslock och hörlurarna med
kåpor i äkta läder kan plockas ut.
Materialvalet är konsekvent för att matcha den akustiska
förträffligheten hos denna banbrytande produkt, anger Sennheiser, och berättar att alla de 6 000 komponenterna är minutiöst
utvalda. För att försäkra en oöverträffad akustisk funktion har
audiospecialisten använt exkusiva komponenter som guldbelagda (gold-vaporized) keramiska elektroder och platinabelagda
(platinum-vaporized) membran. Marmorn som Sennheiser valt
för försärkarhuset kommer från Carrara i Italien och är av samma
typ som Michelangelo använde för att skapa sina skulpturer.
– Marmorns egenskaper är optimalt skydd för förstärkarens
kärna och dess unika utseende och textur gör att varje Orpheus är
ett individuellt utformat konstverk, säger Maurice Quarré, Director of Select & Audiophile på Sennheiser.
Företaget menar att designen av Orpheus följer principen att
flytta gränsen för det möjliga för att visualisera Sennheisers ambition att skapa perfektion i varje detalj.
– På grund av dess tekniska överlägsenhet har Orpheus inget
behov av ett överdrivet designspråk. Dess skönhet ligger i dess
fokus på det väsentliga, förklarar Oliver Berger, Head of Global
Design Management på Sennheiser. n
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Anders Liabäck, Country Sales Manager Sweden Nedis, i företagets monter på IFA med König Smart Home Security Set i händerna.

IFA2015 – Nedis:

Säkerhet exploderar
Nedis visade på IFA2015 upp en mängd olika
produkter inom olika kategorier, och ett område som växer stort är säkerhet i hemmet.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

A

nders Liabäck, Country Sales Manager Sweden på
Nedis, berättar att Nedis det senaste året har höjt
kvaliteten på alla nya produkter samt att man jobbat
mycket med designen på förpackningarna. Loggorna är uppfräschade och det har tillkommit ett antal nya varumärken i Nedis
portfölj, som till exempel Valueline (ett varumärke inom kablage
med cirka 2 500 artiklar), Thonet & Vander (ett tyskt varumärke
inom audio) och Sweex (ett varumärke inom smart media och
datortillbehör som Nedis förvärvade 2014).
Nedis har också utvecklat befintliga varumärken, och ett exempel är Camlink (fototillbehör) som på två år fått ett mycket bredare utbud av produkter som exempelvis selfiesticks och tillbehör
till actionkameror – såväl till Nedis egna actionkameror från König
och Camlink som till actionkameror från GoPro.
Inom området kablage/konnektivitet erbjuder Nedis nu produkter från Valueline (Bulk & Entry), König (Entry), Bandridge
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(Premium) och Profigold (Hi-End & Ultra) – fyra olika varumärken
och sex olika nivåer på prispunkter och kvalitet.
Sedan en tid tillbaka erbjuder Nedis även produkter inom
segmentet småelektriska apparater – som till exempel kaffebryggare, brödrost och raclettegrill från König och Fonduesats och
Crêpemakare från AzurA, för att nämna några.

Två trender

Anders Liabäck nämner två områden som ökar mycket just nu;
hälsoprodukter och säkerhet. När det gäller det förstnämnda erbjuder Nedis ett mycket stort utbud av produkter från König (som
aktivitetsarmband, blodtrycksmätare, termometrar och personvågar med diverse funktioner) och inom säkerhet finns produkter
från Valueline, König och Oplink.
En mycket populär produkt är Königs Smart Home Security Set,
som är en paketlösning som på ett enkelt sätt ger användaren en
molnbaserad lösning för larm, övervakning och automatisering.
Anders Liabäck förklarar att startsatsen är förparad vilket innebär att man enkelt kan installera den på fem minuter, och det är
också lätt att komplettera med ytterligare produkter.
Extra enheter läggs till med smartphone-appen, med vilken
man också kan övervaka och hantera sina säkerhetslösningar var
man än är i världen. n

IFA

Jens Henriksen, Zound Industries, i Marshall-montern på IFA, med Marshall Stockwell i handen och Marshall London hängande runt halsen.

IFA2015 – ZoundIndustries:

Stor, liten högtalare
Marshall lanserade på IFA2015 sin hittills
minsta högtalare - Stockwell - som storleken
till trots skall ha ett stort ljud.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

H

os Zound Industries på IFA2015 var det mycket
fokus på den nyligen lanserade mobiltelefonen
Marshall London – som också fick en utmärkelse
på IFA - och i företagets monter, som i vanlig ordning var indelad
i oika sektioner för de olika varumärkena Marshall, Urbanears,
Coloud och Molami, var det nog mest drag i Marshalldelen.
Och den största nyheten företaget presenterade under IFA2015
var också en Marshall-produkt, nämligen den bärbara högtalaren
Marshall Stockwell.
Jens Henriksen, Global Försäljningschef på Zound Industries,
berättar att Marshallfamiljens tillökning Stockwell är en portabel
högtalare i litet format, speciellt framtagen för ett liv på resande
fot. Den väger 1,2 kg och har en batteritid på 25 timmar – med
volymreglaget på 5. Volymen går till 10, men som alla andra
Marshallprodukter spelar den ända till 11...
Stockwell är Marshalls första högtalare som inte är byggd i trä,

men gummi/plast-materialet skall ha liknande egenskaper som
trä rent ljudmässigt och inne i den 26 x 14 x 4,1 cm stora lådan
finns två 2,25” baselement samt två diskantelement i samma
storlek plus två passiva subwooferelement och en tvåkanals klass
D förstärkare på 27W – som skall göra Stockwell till den högst
spelande högtalaren i sin klass.
Vridreglagen för volym, bas och diskant poppar upp från
högtalaren när man trycker på dem, och man kan ansluta sin
smartphone (eller annan musikspelare) via Bluetooth eller 3,5mm
anslutning. Stockwell fungerar också som konferenshögtalare och
har ett USB-uttag på baksidan som man kan använda för att ladda
sin mobil.
Marshall Stockwell finns i två varianter – med eller utan ett ”flip
cover” (som också går att köpa som tillbehör). n
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IFA2015 – Doro:

Caroline Kristensson Helin, Brand & Communication Manager Doro, med Doro Liberto 825.

Verbbaserad mobil
Doro lanserade på IFA2015 Liberto 825 – en
smartphone för seniorer, med ett helt nytt och
actionbaserat gränssnitt.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

å IFA2014 lanserade Doro Liberto 820 med 4,5” display,
på MWC2015 introducerades Liberto 820 Mini med 4”
display och på IFA2015 presenterades Liberto 825 med
5” display – men det är inte bara skärmstorleken som skiljer företagets senaste smartphone från föregångarna utan det handlar
om en smartphone med ett helt nytt, actionbaserat gränssnitt.
Caroline Kristensson Helin, Brand & Communication Manager
Doro AB, berättar att många seniorer vill hänga med i den digitala
utvecklingen, men har tvekat då de flesta av dagens smartphones
inte är specifikt anpassade efter användaren. Det vill Doro ändra
på. Med ett helt nytt och innovativt användargränssnitt är nya
Doro Liberto 825 mer intuitiv och enklare än andra smartphones,
då den utgår från vad användaren faktiskt vill göra, snarare än vad
som är möjligt.
– Doro Liberto 825 är väldigt enkel att använda och har ett actionbaserat, verbbaserat, interface med stora, runda ikoner för att
till exempel ringa, skicka, fotografera etcetera, förklarar Caroline
Kristensson Helin.
Doros marknadsundersökningar visar att ”vanliga” smartphones inte är speciellt användarvänliga eller logiska för nybörjare.
Många tycker att de är svåra att hantera. Displayen är för svåranvänd, då det finns alltför många ikoner och valmöjligheter och
även menysystemet kan upplevas förvirrande. Baserat på denna
insikt har Doro utvecklat Doro Liberto 825, och resultatet är en
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telefon med ett gränssnitt med ikoner som fokuserar på vad användaren egentligen vill göra. Att skicka ett foto eller ett textmeddelande är enkelt: tryck på ikonen ”skicka” och välj sedan ”vad”
som ska skickas (text, foto eller video), och slutligen ”till vem” för
att välja mottagare.
– Genom att förenkla och ta bort den ”djupa menyn” har vi
skapat ett användargränssnitt och ett menysystem som är intuitivt
och enkelt att navigera i – men utan att begränsa telefonens funktioner till skillnad från en vanlig smartphone i ”Easy mode”. Våra
användare önskar samma funktioner och möjligheter som på en
vanlig smartphone, men på ett enklare och mer användarvänligt
sätt, säger Camilla Nilsson, Nordisk marknadschef på Doro AB.

Startassistent

Många användare upplever att det kan vara besvärligt att lära sig
och komma igång med en ny telefon – särskilt om man är ny på
området. Det har Doro tänkt på och i Liberto 825 finns en inbyggd
startassistent som underlättar för användaren att lära sig telefonen och dess funktioner. Startassistenten ger vägledning och
ställer frågor, så att användaren skall känna sig trygg och bekväm
med att ställa in allt från volym till att lägga in nya kontakter.
Den Android-baserade 4G-telefonen har 8MP kamera och
precis som alla andra Doro smartphones företagets signaturfunktioner som HD Voice och extra högt och tydligt ljud, och
är kompatibel med hörapparater. En larmknapp med GPS på
baksidan ger trygghet för både användaren och anhöriga. Med en
enda knapptryckning kan användaren ringa nödsamtal till utvalda
kontakter och personer.
Liberto 825 är också utrustad med Doros app My Doro Manager som familjemedlemmar eller vänner kan installera på sin egen
smartphone och därmed ge support på distans. n

IFA

IFA2015 – Harman:

Joakim Malm, Harman, demonstrerar JBL Pulse 2 på IFA2015.

Pulserande ljud & ljus
Harman visade på IFA2015 upp en mängd
produkter från sina olika varumärken.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

oakim Malm, Harman, guidade runt bland företagets
alla produkter på IFA2015, och det var en hel del nyheter som presenterades. Nedan nämns några exempel:
JBL Pulse 2 är en vattentålig Bluetoothhögtalare med inbyggd
LED-belysning som kan lysa upp rummet i färgsprakande färger.
JBL Pulse 2 har också en inbyggd kamera/sensor (JBL Prism) som
man kan hålla mot önskad färg för få ljusshowen att matcha den
valda färgen. Produkten har upp till 10 timmars speltid samt ekooch brusreducerande högtalartelefon för konferenssamtal. Vill
man utöka ljudupplevelsen ytterligare kan genom JBL Connect
koppla ihop Pulse 2 till andra högtalare med samma funktion.
– JBL Pulse 2 är den andra generationen av våra bästsäljande
bärbara produkter och kommer att ändra hur folk lyssnar på
musik. Det livfulla ljuset är i perfekt synk med musiken och lägger
till en ny dimension till ljudupplevelsen, säger Michael Mauser,
President, Lifestyle Audio Division hos Harman.
En annan ny Bluetoothhögtalare är Harman Kardon Esquire 2,
som lanseras som en perfekt mix av snyggt hantverk och hög prestanda. Modellen är något större än sin föregångare Esquire, och
har nu fyra mikrofoner inbyggda för högsta kvalitet vid användning som konferenshögtalare – och den har också VoiceLogic ekooch brusreducering som fångar upp rösten i 360 grader. Harman
Kardon Esquire 2 har ett uppladdningsbart batteri med upp till
åtta timmars batteritid och det går dessutom att ladda både
smartphones och surfplattor via USB-kabel.

På hörlurssidan är det tydligt att sportlurar är ett område som
växer, och Harman har ett antal modeller inom denna kategori.
På IFA kunde man bland annat se JBL Reflect Aware, som lanseras
som världens första sporthörlurar med Ambient Aware och aktiv
brucreducering, vilket innebär att de har
brusreducering som kan justeras, individuellt för höger och
vänster kanal. Då de drar energi direkt från Lightning-kontakten
på Apple-produkter behövs inget extra batteri för hörlurarna.
Genom att vidareutveckla och förbättra den första generationen av JBL Reflect BT-serien erbjuder nya JBL Reflect Mini BT
förstklassig prestanda med en bättre ljudupplevelse samt en mindre och lättare design (de är Harmans minsta trådlösa sportlurar
hittills). JBL Reflect Mini BT har upp till åtta timmars batteritid och
en treknappskontroll för att styra musik och samtal. De är svettsäkra och syns i mörkret tack vare den reflekterande sladden.
Den nya serien JBL Grip är sporthörlurar som är designade för
att klara av varje kick flip, grind och krash. Hörlurarna - Grip 100
och Grip 200 - är designade genom ett samarbete med actionsportare och utförligt testade med stöd från snowboardproffset
Ben Ferguson, anger Harman.
JBL Everest är en ny serie Bluetoothhörlurar med Over-Ear-,
On-Ear- och In-Ear-modeller. Flaggskeppsmodellen i serien, JBL
Everest Elite 700 med upp till 15 timmars speltid, är utrustad med
innovativa och exklusiva funktioner såsom Bluetooth 4.1 för trådlös anslutning och NXTGen aktiv brusreducering. Med NXTGen
aktiv brusreducering går det att själv anpassa nivån av brusreducering, antingen stänga ute störande ljud helt eller släppa in mer
av det omgivande ljudet.
Den påkostade Bluetoothhögtalaren JBL Authentics L16 är precis som Harman Kardons BDS-serie ljudsystem uppdaterade med
Spotify Connect, berättar Joakim Malm. n
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IF A

Magnus Nilsson, Samsonite, i företagets monter på IFA2015.

Eric Gjerulf, Sennheiser, med de slutna lurarna HD 630VB.

IFA2015 – Samsonite:

IFA2015 – Sennheiser:

Väskspecialisten Samsonite fokuserar mycket
på ett segmant de kallar Hands Free Mobility.

Hos Sennheiser var det på IFA2015 stort
fokus på företagets trådlösa Momentum och
de slutna HiFi-lurarna för portabelt bruk som
kallas HD 630VB.

Väsktrender
TEXT: OLA LARSSON
FOTO: MARTE OTTEMO, ELEKTRONIKKBRANSJEN

M

agnus Nilsson, Nordic Category Manager Business and Key Account Manager på Samsonite
Scandinavia, berättar att Samsonite den senaste
tiden fokuserat på ett segment de kallar Hands Free Mobility.
Inom detta segment skall de erbjuda den moderna människan
olika möjligheter att bära sina tillhörigheter på ett ergonomiskt,
praktiskt & snyggt sätt, och då framför allt med händerna fria till
att göra annat än att bära.
– Vi har en bra försäljning av ryggsäckar idag och ser en ökande
trend. Idag tar sig människor mer och mer fram med cykel, buss
och tåg. De vill praktiskt kunna bära med sig dator, tablets och andra arbetsredskap men kanske även träningskläder och liknande.
Här erbjuder Samsonite ett väldigt brett sortiment av modeller
där man kan kombinera en bra ”businessväska” med en bra ”fridtidsväska” och något som passar många olika stilar. Så oberoende
stil finns den rätta väskan som täcker behovet av både businessoch fritidsväska, säger Magnus Nilsson.
Många av Samsonites modeller är dessutom expanderbara
vilket gör dem enkla att anpassa för det dagliga behovet av
utrymme.
Samsonite erbjuder även mindre väskor som är anpassade för
att rymma de små tillhörigheterna som till exempel tablet, telefon, plånbok och nycklar. Samsonite kallar den typen av väskor
”crossovers”, en typ av messenger/axelväska som passar bra för
en promenad på stan, på semestern och fritiden – alltså precis
när man har behov att ha med sig dagens moderna prylar, men
kanske har dåligt med fickor till allt.
– Vi tror att behovet och medvetenheten för bra och praktiska
produkter har ökat hos konsumenterna, så det gäller att visa tydligt vad som erbjuds. Vi på Samsonite är övertygade om att täcka
en stor del av behovet, avslutar Magnus Nilsson. n
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Sluten Hi-Fi
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

ric Gjerulf, Sennheiser, berättar att det på IFA2015 var
stort fokus på Momentum Wireless samt på de slutna
HiFi-lurarna HD 630VB med variabel bas, inbyggd mikrofon och switch för Android/iOS.
Sennheiser lanserade nyligen HD 630VB, som sin första slutna
hörlursmodell för audiofiler, och ambitionen är att kombinera
det briljanta ljudet hos en öppen audiofil modell med excellent
dämpning av omgivningsljud.
– HD 630VB är en milsten för Sennheiser: För första gången har
vi transformerat vår långa erfarenhet av high-end audio till en sluten design. Med passiv dämpning av omgivningen ger HD 630VB
en pålitlig avskärmning från störande ljud, så fokus helt kan vara
på musiken, säger Axel Grell, Portfolio Manager Audiophile på
Sennheiser.
Med så låg impedans som 23 Ohm är HD 630VB en idealisk
följeslagare även för portabel musik, och med ett frekvensområde
på 10-42000Hz är hörluren enligt företaget mycket lämpad för att
återge högupplösta ljudfiler. Att njuta av ljud på resan underlättas
av en hopfällbar design tillverkad i lättviktsmaterial.
Speciellt utvecklad för HD 630VB, är Sennheisers egen högpresterande spole ”hjärtat” i denna modell. Den skall leverera kraften
som behövs för en intensiv basupplevelse – som dessutom kan
justeras med en vridkontroll.
På IFA2015 presenterade Sennheiser även en ny färg (svart/
krom) på populära Momentum In-Ear samt fem nya hörlurar i
mellansegmentet – On-Ear modellerna HD221 och HD231 samt
Over-Ear modellerna HD451, HD461 och HD471.
Alla fem har inbyggd mikrofon och G som suffix betyder att
luren är anpassad för Android medan i som suffix innebär att den
är anpassad för iOS. n

IFA

Johan Niininen, Pioneer, med portabla High res spelaren XDP-100R.

Marcus Carlsson, Yamaha, vid YSP-5600, en soundbar med Dolby Atmos.

IFA2015 – Pioneer:

IFA2015 – Yamaha:

Pioneer presenterade på IFA en bärbar High
res audio spelare, XDP-100R, samt ett antal
uppdaterade receivrar, förstärkare och andra
ljudprodukter.

Yamaha visade på IFA bland annat upp världens första soundbar med Dolby Atmos,
YSP5600.

Bärbart välljud Unik soundbar
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

X

DP-100R Digital Audio Player var en liten men stor
nyhet hos Pioneer på IFA. Johan Niininen, Sales
Manager and Nordic Product Manager for home
electronics and headphones på Pioneer & Onkyo Europe GmbH,
berättar att den nya High res audiospelaren är den första portabla
modellen som klarar Meridians ljudformat MQA (Master Quality
Authenticated), som har kallats framtiden för streamad High res
audio.
Pioneers portabla ljudspelare är baserad på Android och har
förutom MQA även stöd för ljudformat upp till DSD 11.2MHz,
384kHz/24bit FLAC/WAV. Ljuddelen i spelaren är separerad från
processordelen, för att undvika störningar.
XDP-100R är 129 x 76 x 13 mm stor och väger 198g – och försedd med 3.5mm hörlursuttag, WiFi,Bluetooth samt två microSDkortplatser (max 200GB per minneskort). Uppspelningstiden
anges vara 16 timmar (vid musiklyssning) och man kan också se
på video på den 4,7” stora pekskärmen med 1280 x 1720 pixlar.
Pioneer har uppdaterat sina hemmabioreceivrar (där de lite
tyngre modellerna nu heter VSX-830, VSX-930, VSX1130, SC-LX59,
SC-LX79 och SC-LX89) med såväl bättre komponenter som fler
funktioner, och på IFA visade de också upp en ny tvåkanals nätverksreceiver kallad SX-N30, som förutom att vara en 2x85W förstärkare med FM-radio (även DAB+ i syskonmodellen SX-N30DAB)
är försedd med WiFi, Bluetooth, DLNA, Spotify med mera.
Inom tvåkanalsförstärkare har den drygt 17kg tunga toppmodellen uppdaterats med nytt försteg och balanserade ingångar,
och heter nu A-70DA.
Pioneer visade på mässan även upp nya Bluetoothhögtalaren
XW-BTS70 (man kan koppla ihop två sådana i stereoläge) samt ett
antal nya hörlurar – såväl trådade som trådlösa. n

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

H

os Yamaha var det på IFA stort fokus på företagets
nyligen lanserade multi-room lösning MusicCast,
och MusicCast är också inbyggt i många av företagets produkter, som till exempel i den första ljudlimpan med
Dolby Atmos - YSP-5600 - som visades upp på IFA.
Marcus Carlsson, Yamaha, berättar att YSP-5600 är den första
soundbar som har Dolby Atmos , och att den är försedd med 44
beam-högtalare som alla har egna förstärkarkretsar. Dessutom
finns två 4 1/2 tums bashögtalare.
YSP-5600 är Yamahas mest avancerade Digital Sound Projector
hittills och med stöd för Dolby Atmos och DTS-X kan den återge
7.1.2 kanaler från en enda enhet – och en subwoofer kan anslutas
trådlöst eller med kabel. MusicCast controller ger full kontroll
över andra MusicCast enheter, AirPlay gör att man kan streama
från Mac, PC, iPod, iPad och iPhone – och Bluetooth-utgång gör
det möjligt att para ihop YSP-5600 med en annan Bluetoothenhet.
Yamahas nätverksreceiver RX-S601D har 5.1-kanaler, WiFi,
Bluetooth, AirPLay, MusicCast, DAB+ och är endast 11cm hög och
32cm djup – och den finns inte bara i svart utan även i vitt!
Alla Aventage receivrar och alla RX-V receivrar (utan den
enklaste modellen RX-V379) från 2014 uppdateras med MusicCast via ny mjukvara, berättar Marcus Carlsson, och visar upp helt
nya försteget i Aventage-serien CX-A5100 (som är ett 11.2-kanals
försteg med balanserade ingångar och stöd för alla de senaste
ljudformaten inom hemmabiosfären).
MCR-N870 är namnet på ett tvåkanals ljudsystem från Yamaha
som är en smula större än företagets välkända Piano Craft modeller, och kallas följaktligen Grand Piano Craft. Under det stilrena
skalet finns MusicCast, Bluetooth, AirPlay, WiFi, Spotify Connect
med mera.
På plats fanns även de aktiva nätverkshögtalarna NX-N500. n
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IF A

John Bäckström, nordisk försäljningschef på Jabra, med Jabra Sport Pace Wireless i företagets monter på IFA2015.

IFA2015 – Jabra:

Sportfokus

Två tredjedelar av Jabras monter på IFA2015
tillägnades segmentet sportprodukter, och tre
nya produkter presenterades.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

ohn Bäckström, nordisk försäljningschef på Jabra, berättade att Jabra fokuserar stort på sport- och träningssegmentet, efter den hyllade satsningen på Jabra Sport
Pulse Wireless med inbyggd pulsmätare, lurar som används av
triatleter och idrottare över hela världen.
Jabra Sport Pace Wireless är den senaste satsningen som med
Jabra Sport Life-app skall bidra till effektiv träning och matchning.
Med Pace-lurarna och appen får man koll på träning, resultat,
statistik och mycket annat för att öka effektiviteten. Samtidigt får
man upp till fem timmars musik med full laddning. Med en 15-minuters snabbladdning får man cirka en timmes musik. Träning till
musik har visat sig vara ett bra sätt att hålla uppe motivationen
och träningslusten.
Sport Life-appen funkar lika bra för joggingtur i skog, motionsslinga eller på gymmet. Appen ger stora möjligheter att
tillsammans med lurarna planera och optimera dagsformen och
30 RATEKO 6/2015

förbättra resultaten. Appen visar hastighet, kaloriförbränning,
distans och rutt via telefonens GPS.
Jabra Sport Pace är robusta lurar klassade enligt militär standard i USA och IP54. Det betyder att de skall klara tuffa tag och
tål svett, regn och stötar. Dessutom är lurarna ergonomiska samt
gjorda i ett reflekterande material som gör att man syns bättre i
mörkret.

Litet headset med stort ljud

Eclipse är Jabras minsta och lättaste headset (det ersätter modellen Stone) och har totalt tio timmars taltid (headset + bärbar laddare). Eclipse är ett Bluetooth-headset som väger 5,5 gram, och
Jabra beskriver det som ”knappt synbart men mycket hörvärt”.
John Bäsckström berättar att Jabra har satsat på ljudkvalitet
som slår det mesta, och HD-rösttekniken ger klart och tydligt ljud
samtidigt som bakgrundsljud blockeras. Eclipse sätts i örat med
gummikudde och det behövs inga skrymmande byglar eller annat
för att hålla headsetet på plats.
Eclipse (som levereras med etui som också fungerar som bärbar
laddare) är enkelt och intuitivt att använda. Två knackningar på
luren och den är klar att använda. Med hjälp av Jabras Assist-app
kan man skräddarsy de funktioner man vill ha.
Jabra Halo Fusion Wireless är en nyhet som kombinerar
headsetfunktionen för telefon med musik. In-ear-lurarna skall
vara bekväma nog att bära en hel dag och nackbandet gör att
man inte riskerar att tappa bort lurarna. Totalt väger headsetet 21
gram och har en batteritid på 6,5 timmar. Det kan också parkopplas med två bluetoothenheter samtidigt. n

W E AR AB L ES

Thomas Bylon, B2B-ansvarig på Polar, och Marianne Söderlund, Marknadsansvarig på Polar,
berättade vid lanseringen av Polar A360 att Polar lanserade världens första, trådlösa pulsmätare 1982 och att Polar Flow Ecosystem har närmare 200000 användare i Sverige idag.

Aktivitetsarmband
med pulsmätning
Polar A360 är företagets första dygnet runt-armband med
optisk pulsmätning och färgpekskärm.

F

inska Polar växlar nu upp en
nivå och lanserar en ny generation aktivitetsarmband med
pulsmätning via handleden. Polar A360 erbjuder optisk pulsmätning på handleden,
dygnet runt-mätning av aktiviteter, steg,
kalorier, träning och sömn. All information visas på en färgpekskärm som också
visar bland annat inkommande samtal och
SMS från en ansluten mobiltelefon. A360
är vattenresistent till 30 meter och har en
batteridrifttid på upp till två veckor.
Polar anger att A360 är utformad för att
uppmuntra till en aktiv livsstil och ge ett
helhetsperspektiv på användarens hälsa.
Förutom att mäta olika aktiviteter har den
även Polars Smart Coaching-funktioner
Aktivitetsguide och Aktivitetseffekt som
håller koll på hur mycket användaren rör
sig och också ger personligt anpassade tips
och vägledning som skall hjälpa användaren att nå sina mål.
Pulsmätningen sker direkt på användarens handled med hjälp av två gröna
LED-dioder och en fotodiod. Pulsen mäts
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kontinuerligt under såväl aktivitet som
vila. För den som föredrar att träna med
pulsbälte, så fungerar Polar A360 även
ihop med Polar H7 pulssensor.
Polar A360 kan paras via Bluetooth
med en Apple- eller Androidtelefon och
vibrerar då om någon ringer, skickar meddelanden, uppdaterar sociala medier eller
vid kalenderpåminnelse, samtidigt som
det visas på färgskärmen. Den kan också
vibrera diskret om användaren har suttit
stilla för länge.
Polar A360 anges vara bekväm att bära,
tack vare sitt mjuka silikonarmband. Tre
olika storlekar - small, medium och large
- gör att aktivitetsarmbandet passar alla
användare, och armbanden (som kan
bytas ut) finns i fem olika färger.
När A360 är fulladdad skall den klara av
att registrera alla aktiviteter dygnet runt
i upp till två veckor, inklusive en timmes
träning per dag.
– Nyckeln till Polars välkända noggrannhet grundar sig på hur informationen
registreras av sensorn samt hur den

tolkas. Vi utvecklade vår egen algoritm för
optisk pulsmätning och optimerade hård
varan, för att vara helt säkra på att A360
har samma noggrannhet och kvalitet som
våra kunder förväntar sig. Vi skapade den
första pulsmätaren, 38 år senare utgör vi
fortfarande branschstandard, säger Marco
Suvilaakso, Global Product Director på
Polar.
Uppföljning och information om de
dagliga aktiviteterna och pulsen kan ses
på mobilappen Polar Flow (för både iOS
och Android), som gör det möjligt att få
en fördjupad analys av aktiviteterna per
dag, vecka och månad. Polar Flow på nätet
erbjuder också en översikt av användarens
personliga form och träning. Om man
vill träna med en coach eller personlig
tränare, finns Polar Flow for Coach där
användarna kan dela sin information via
nätet och få feedback från sina tränare.
A360 har också stöd för Polar Club, som
gör det möjligt för användarna att träna
i grupp med instruktörer och se pulsdata
live under ett träningspass. n

MO B ILT

Mobilen står för hälften av
köp med lokala betalmetoder
Rapporten Mobile Payments Index (MPI) visar
hur mobilen används allt oftare för betalmetoder som PayPal, Alipay och internetbanker.

A

dyen, ett globalt teknikföretag inom betallösningar,
har publicerat den kvartalsvis återkommande rapporten Mobile Payments Index (MPI) som granskar
nätbaserade mobila betalningar i de transaktioner som görs hos
Adyens omfattande kundbas. För första gången avslöjar rapporten - som omfattar juli-september - information om mobilköpens
andel av populära lokala betalmetoder. Enligt rapporten görs idag
upp till hälften av alla transaktioner med utvalda betalmetoder
genom en mobil enhet.
– För många svenska bolag är den inhemska marknaden begränsad samtidigt som den globala e-handelsmarknaden växer.
Men man måste tänka globalt från dag ett och ta hänsyn till de
olika lokala betalmetoder som förekommer även vid mobila betalningar. Om kunderna inte känner igen sig riskerar man att tappa
dem under köpprocessen, säger Jussi Lindberg, affärsutvecklingsansvarig på Adyen i Norden och Baltikum.

Mobilens andel

Indexet visar att bland asiatiska betalmetoder har 47 procent
av betalningar med det japanska betalkortet JCB skett via en
mobil enhet. Bland kinesiska betalmetoder gjordes 35 procent av
betalningar via Alipay och 23 procent av betalningar via UnionPay
genom mobila enheter.
I Europa visar det holländska betalmetoden iDEAL vägen med
49 procent av betalningar via mobila enheter. Motsvarande siffror
är 42 procent för nätfaktura i Skandinavien, 38 procent för Bancontaxt/Mister Cash i Belgien och 24 procent för autogirotjänsten
för euroländer, SEPA Direct Debit.
Av särskilt intresse för handlare verksamma på marknader där
PayPal är utbrett, till exempel USA och Storbritannien, är att 40
procent av alla PayPal-transaktioner görs via mobila enheter.
– Adyen har under flera år fokuserat på att erbjuda betallösningar optimerade för mobilen. Mot bakgrund av den nya
rapporten, som visar att upp till hälften av köpen med lokala
betalmetoder görs via mobila enheter, är det tydligt att smidiga,
mobilanpassade betalmetoder är avgörande för företag, säger
Roelent Prins, chief commerce officer på Adyen.
– Till exempel har mer än en tredjedel av de transaktioner hos
Alipay som bearbetas av Adyen skett via mobila enheter. Kunder

som Evernote och The Cambridge Satchel har dessutom sett en
ökad konverteringsgrad efter att de började erbjuda mobilanpassade betalflöde för Alipay via Adyen, tillägger han.

Mer än 30 procent

Under årets tredje kvartal har mobila betalningar ökat globalt och
står nu för över 30 procent av alla globala transaktioner på nätet,
jämfört med 28,7 procent under andra kvartalet. Storbritannien
är fortfarande den ledande marknaden på Adyens plattform
med 46,9 procent av alla nättransaktioner via mobilen. Det är
en ökning från föregående kvartals 44,8 procent. I Spanien och
Nederländerna var andelen mobila betalningar 32 procent, följt
av USA med 27 procent, Tyskland med 25 procent och Frankrike
med 23 procent.

Surfplattan fortsätter backa

För det nionde kvartalet i rad ökar andelen transaktioner via
smarta mobiler jämfört med surfplattor. 66 procent av mobila
betalningar görs genom smarta mobiler men endast 34 procent
görs genom surfplattor. Det kan jämföras med förra kvartalets
siffror på 64 respektive 36 procent, samt andelarna för kvartal ett
som var 61,8 och 38,2 procent. Även bland återförsäljare som historiskt sätt har haft en relativt stor andel onlineköp via surfplattor
minskade denna andel med två procentenheter från föregående
kvartal och står idag för endast tre procent mer av samtliga onlineköp jämfört med från smarta mobiler.

Om Adyen Mobile Payments Index

Adyen Mobile Payments Index har sedan juni 2013 undersökt
den snabba utvecklingen inom mobila betalningar, för att skapa
insikter kring mobila betaltrender för olika enheter, marknadssektorer och regioner. Mobile Payments Index baseras på Adyens
globala data över mobila betalningar på nätet och omfattar inte
betalningar gjorde genom appar. n
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TV

Med sin flexibla OLED-panel i plast kommer LG rulla samman skärmen. Här en prototyp på 18 tum. (foto: LG)

TV på rulle om ett par år
– Tiden för TV på rulle är inte långt borta utan
det kommer finnas till försäljning inom två till
tre år.
TEXT & FOTO: STIAN SØNSTENG, ELEKTRONIKKBRANSJEN
ÖVERSÄTTNING: OLA LARSSON
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et säger Kangheui Cha, som leder LG:s designcenter
i Home and Entertainment-divisionen (HE) i Seocho
utanför Seoul i Syd-Korea.
Kanske kommer de visas upp redan i januari på CES.
– Tekniken i sig är inte speciellt komplicerad, men vi arbetar
med att finna produkter som är ägnade för hemmet. En avstängd
TV på 65 tum är ett svart monster, så vi jobbar med att finna
lösningar som gör att de kan rullas upp eller ner som en filmduk.
Det kommer tillföra ett nytt värde för kunderna, säger Cha, som vi
möter under en nordisk pressresa till Syd-Korea.
Flexibel OLED, eller plast-OLED, är ett fokusområde för ett annat LG-företag, LG Display, som har investerat en miljard dollar i
ny produktionskapacitet inom detta område.

Stora nyheter nästa år

LG har redan visat prototyper på flexibla OLED-TV, som gör det
möjligt att justera om de skall vara böjda eller platta, och Cha
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avslöjar att LG har spännande nyheter i rockärmen. Kanske är det
en prototyp på rull-TV som företaget kommer visa på mässorna
nästa år.
– OLED var ett hett tema på årets IFA-mässa, och det kommer stora nyheter på CES i januari och på IFA i september nästa
år. OLED ger en enorm flexibilitet, och LG ligger i framkant med
denna teknologi, säger Cha.
LG var det första företaget i branschen i Syd-Korea som anställde egna designers, 1958.
– Vår filosofi är att beveka kunderna när de möter oss, först i
butiken och sedan i hemmet, och inspirera dem till att återigen
köpa LG-produkter. Vi har egna designlab för de olika kategorierna, hemunderhållning, mobil. vitvaror och energi, och egna
designcenter i London, Peking, New Delhi, Tokyo och New York,
där vi också lägger vikt på att utveckla produkter för de lokala
marknaderna, säger Cha.
Han berättar att TV inte bara blir större, utan kraven på högre
kvalitet ökar också. Mobiler och surfplattor kräver anslutning till
TV, och möjligheten att göra mer med dem.

Enkelhet kräver mer

LG satsar som bekant starkt på OLED, och 2012 lanserade de en
ultratunn OLED-TV. Året efter visade de upp en böjd OLED-TV på
55 tum, 2014 kom en 77-tumsmodell och 2015 en flexibel OLEDTV.

TV

– Skärmen är inte bara tunnare, den är böjbar och flexibel, och i
framtiden kan den rullas, säger Cha.
2013 lanserade LG sin första OLED med Ultra HD (UHD) upplösning och en storlek på 65 tum.
– Vi differentierar oss varje år med nya designmodeller, säger
Cha, och berättar att LG har lanserat en TV med retrodesign, som
blivit populär i hemlandet.
– Vi arbetar också med produkter till B2B, som videoväggar och
digitala skyltar. Det är stort fokus på gränssnitt, allteftersom produkterna blir mer avancerade. Vär Magic Remote, som styr TV:n
med rörelser, är ett exempel på detta, säger Cha.
Hur många av era designkoncept lanseras på marknaden?
– Efterhand som designen blivit tillsynes enklare kräver det
mer i utvecklingen. TV kan se lika ut, men om man studerar dem
närmare ser man att de skiljer sig från varandra när det gäller
materialval och detaljer, säger Cha. n

Kangheui Cha leder LG:s designcenter i HE i Seocho utanför Seoul.

Plast ger flexibel OLED
– I och med övergången till att använda plast
behåller vi alla fördelarna med traditionell
OLED, och skärmarna blir dessutom flexibla.

att öka produktionskapaciteten av skärmar till smartphones och
flexibla OLED-paneler.

TEXT & FOTO: STIAN SØNSTENG, ELEKTRONIKKBRANSJEN
ÖVERSÄTTNING: OLA LARSSON

Företaget har 52 000 anställda globalt, och anges vara den största
LCD-producenten med 23,7 procent av världsmarknaden.
– IPS-tekniken är överförd från TV till mobiler. 2015 fokuserar
vi på OLED-teknologin. OLED har tre lager; antireflexfilm, OLEDpanel och den bakre kåpan. LCD måste kompromissa mellan
bildkvalitet och design, medan OLED inte har dessa begränsningarna. Vår slogan är ”OLED – ingenting kan jämföras”. OLED återger
perfekta färger från alla betraktningsvinklar, medan färgerna blir
sämre ju längre ut på sidan man kommer även på de dyraste
LCD-TV:apparaterna. Responstiden är 8,8 jämfört med 6 ms, säger
Sunny Jung på LG Display. n

D

et säger PR-medarbetaren Sunny Jung på LG Display.
Den enorma displayfabriken ligger i Paju, vid gränsen
till Nord-Korea. LG startade produktionen av LCD-TV
1987 och i januari 2013 startade de volymproduktion av stora
OLED-TV.
LG Display producerar också skärmar til datorer, surfplattor,
mobiltelefoner och monitorer, och investerar en miljard dollar för

Störst på LCD

Produktspecialisten Erik Åhsgren demonstrerar företagets flexibla OLED. (foto: LG)
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Epic Kim visar världens första kurvade UHD-TV på 105 tum.

Koreansk konkurrens
ger succé
– Konkurrensen mellan LG och Samsung har
varit en viktig del av succén för båda företagen.
TEXT & FOTO: STIAN SØNSTENG, ELEKTRONIKKBRANSJEN
ÖVERSÄTTNING: OLA LARSSON
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et säger Ken Hong, internationell kommunikationsdirektör i LG-koncernen. Han får se sig slagen av två
andra koreanska företag, Samsung och Hyundai, när
det gäller global kännedom om varumärket.

– Vi är det femte största företaget i Syd-Korea när det gäller
omsättning, och kommer på tredje plats när det gäller varumärkeskännedom, säger Hong.
LG Corp., som är det officiella namnet på moderbolaget, har
en total omsättning på 136,7 miljarder dollar. Företaget äger 63
dotterbolag, 16 av dessa jobbar med kemikalier, 30 med telekom
och tjänster, medan 17 arbetar med elektronik. Ett av dem är LG
Electronics.
– Lak Hiu Chemical Industrial Corp. var det första LG-företaget,
och 1958 etablerade de varumärket GoldStar. Året efter producerade de Koreas första radioapparat, 1965 Koreas första kylskåp
och 1966 Koreas första TV. 1978 passerade företaget 100 miljoner
dollar på export. 1982 etablerade de sin första fabrik och 1995
bytte företaget namn till LG. 1999 startade vi tillsammans med
Philips ett gemensamt företag för att utveckla LCD-paneler. LG
Display ägs av LG, och är idag den enda producenten av stora
OLED-paneler utanför Kina. Vi producerar idag OLED-paneler åt
Panasonic. Om det är OLED-produktion i Kina idag säljs de produkterna inte utanför Kina, säger Hong.

Fyra divisioner

Ken Hong är internationell kommunikationsdirektör i LG-koncernen.
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Ken Hong understryker att LG Display är ett eget företag.
– Om jag frågar dem om de tillverkar OLED-skärmar till Apple
Watch svarar de mig inte, säger Hong med ett leende.
Sedan 2005 har LG enligt Hong varit det största varumärket i
Nord-Amerika när det gäller frontladdade tvättmaskiner.
– Vi är nummer fem eller sex på världsmarknaden när det gäller
antal sålda smartphones, och har lite att ta igen där. Sedan 2009
har vi varit den näst största producenten av LCD-TV, efter ett

TV

annat koreanskt företag. Det är tufft att tjäna pengar på denna
marknad, men vi klarar det tack vare vårat nära förhållande med
LG Display. Vi tillverkar OLED-TV runt om i världen, men panelerna tillverkas vid LG Display, säger Hong.
LG Electronics består av fyra divisioner; hemunderhållning,
mobilkommunikation, vitvaror och luftlösningar, samt biltillbehör. Det sistnämnda genom företaget Vehicle Components (VC)
Company, som etablerades 2013 för att producera komponenter
till elbilar.
– Vi samarbetar med Google när det gäller förarlösa bilar, och
bistår med elektroniken i bilarna. VC Comp är vårat minsta företag och lär nog förbli det. Tillväxtpotentialen är stor för elbilar,
och vi kommer tillföra kunskapen från våra olika verksamhetsområden. Vi har arbetat i det stilla i ett par år, och kommer bara
producera elektroniska komponenter till andra fabrikanter. Vi tror
att hydraulik och liknande kommer ersättas av elektronik, och vill
vara med från start, säger Hong.

Ökar varje år

LG Electronics har 83 000 anställda och av dessa arbetar cirka
30 000 i Syd-Korea.
– Vi har kanske inte stora förtjänster varje år, men vi ökar omsättningen varje år. 2012 var den 50 miljarder dollar, knappt 54
miljarder 2013 och nästan 56 miljarder 2014. Siffrorna för 2015 är
snart klara, och jag har ingen anledning att tro att vi inte kommer
öka även detta år, säger Hong.
Han berättar att OLED är huvudprioritet, och kommer vara så
de närmaste åren.
– Nya TV-teknologier kommer inte så ofta, och det tar lite tid
innan de etableras. Vi har varit det enda OLED-varumärket fram
till i höstas och det kan vara en tuff kamp, säger Hong.
LG:s Smart TV-lösning, WebOS, har som operativsystem gått
vägen från PDA och mobiltelefoner, då HP ägde det, via surfplattor och nu till TV-apparater.
– Det är Linux-baserat, och är därför ett öppet operativsystem
som vi gjort om till TV-plattformen. Vi köpte det av HP och flyttade det till vårat center i Palo Alto, säger Hong.
På mobilsidan nämner han G4 som företagets ”smör & bröd”
telefon.
– Vi försöker ta fram variationer av våra mest populära modeller för de olika marknaderna. G-flex 2, Magna, Spirit, Leon och Joy
är våra övriga modeller. Vi har också modeller som inte lanseras
utanför Korea, som AKA och Wine Smart. Alla toppmodellerna
tillverkas här i Syd-Korea, men vi producerar också smartphones i
Kina och Syd-Amerika, säger Hong.
Vad kan du säga om förhållandet företag som LG och Samsung
har till myndigheterna när det gäller vem som satsar på vilka
områden?
– Konkurransen mellan LG och Samsung har varit en viktig del
av succén för båda företagen. Det kommer komma konkurrenter som vill utmana oss båda. På vissa områden konkurrerar vi
inte, till exempel tillverkar vi inte några kameror. Många tror att
det på 50-talet fanns ett nära förhållande med myndigheterna.
Intressant nog skapar myndigheterna prognoser för hur många
anställda det kommer att vara i företagen, och vi gör vårt bästa
för att anställa nyutbildade. I Kina var det annorlunda, där fick de
en plan från myndigheterna. I Syd-Korea är samarbetet frivilligt,
men jag känner inte till alla detaljer. Det är nog annorlunda här
än i Europa, men jag vet inte om det ena är bättre än det andra,
säger Hong. n

Haengjoon Kang
förväntar sig att OLED
och HDR kommer
prägla premiumsegmentet nästa år.

Dubblar ljusstyrkan på
OLED

– Nästa år kommer vi nästan dubbla ljusstyrkan på våra OLED-TV, säger Haengjoon Kang,
som arbetar med produktplanläggning på TVsidan i LG.
TEXT & FOTO: STIAN SØNSTENG, ELEKTRONIKKBRANSJEN
ÖVERSÄTTNING: OLA LARSSON
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å LG Digital Park i Pyeongtaek i Syd-Korea demonstrerar
Haengjoon Kang skillnaden mellan konkurrenternas
mycket ljusstarka LED-belysta LCD-paneler och LG:s
OLED-TV, med och utan HDR.
– Vad föredrar ni, frågar Kang gruppen som består av nordiska
teknikjournalister och pekar på de två TV-apparaterna.
– Vill ni ha en mycket ljusstark TV som kompromissar med
färgerna eller vår OLED som återger dem som på referensmonitorerna som används i filmstudios, är hans ledande fråga.
Dagens modeller är på 450 nits, men Kang säger att 10 000 nits
är möjligt rent tekniskt.
– Detta är en kostnadsfråga. Vi önskar sälja OLED till ett pris
som gör att många vill köpa TV med den tekniken, och erbjuder
redan med dagens OLED-TV en svartnivå som ger kunderna ett
tydligt mervärde, säger Kang.
Han tror att UHD och Smart-TV kommer vara vinnarna på TVmarknaden framöver, medan 3D kommer sjunka snabbt.

HDR ett hett tema

– Alla kommer med UHD, så vi bör lansera andra funktioner, säger
Kang. Han hänvisar till HDR, och menar att detta är ett hett tema
där många filmstudios kommer leverera innehåll. En annan trend
är att UHD kommer dyka upp i billigare modeller, säger Kang, och
argumenterar att OLED är ett bättre val än LCD.
– Local dimming i en LCD-TV är på 100-300 block, medan
OLED har pixeldimming med 8 300 000 block. Detta är en perfekt
lösning. LCD-modellerna kan inte imitera detta. Antireflex är
betydligt bättre på OLED, och färgerna återges rikt och noggrannt
från alla vinklar, medan LCD har sämre betraktningsvinkel. Kontrastnivån är mycket bättre på OLED. På en LCD-TV reproduceras
färgerna sämre i mörka scener, medan de på OLED är precisa i
alla delar av bilden. Dessutom är en OLED-TV slankare eftersom
panelen har en enklare struktur, och en 65” OLED-TV väger cirka
25 kg medan en LCD-TV i samma storlek väger cirka 35 kg, säger
Kang. n
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Gunnar Holm hälsade alla välkomna och berättade historien bakom högtalarna TAD Reference, när de provlyssnades av ungefär 150 personer i
Kongresshallen på Stockholm City Conference fredagen den 13 november 2015...

Musikupplevelse i Dansens Hus
Fredagen den 13 november lyssnade ungefär 150 inbjudna till de unika högtalarna TAD
Reference i Dansens Hus i Stockholm.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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Gunnar Holm berättade om högtalarnas historia för gästerna.
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nder slutet av 80-talet lät Pioneer i Sverige specialkonstruera ett unikt högtalarsystem med egna
produkter och högtalarelement från TAD (Technical Audio Devices). Syftet med anläggningen var att återge HiFi
stereoljud i stora lokaler, något som är omöjligt med vanliga
hemmasystem.
I Rateko 4-2015 (tidningen finns som PDF på www.rateko.se)
kan man läsa en artikel om högtalarnas historia från premiärvisningen 1989 fram till provlyssningen i juni 2015.
Fredagen den 13 november fick inbjudna gäster möjligheten att

L JUD

Efter provlyssningen fotograferades männen bakom TAD Reference (från vänster); Lasse Mossberg, Benny Norling, Michael Dackerman, Gunnar
Holm och Andreas Olsson – samt provlyssningens musikpresentatör Niklas Lindblad.

lyssna till inspelad musik som valdes ut speciellt för detta tillfälle.
Programmet bestod av presentation och uppspelning av speciella
musikstycken, som är väl inspelade och där dynamik och ljudupplevelse är satt i fokus.
Lokalen i Dansens Hus, på Barnhusgatan 12-14 i Stockholm,
rymmer cirka 800 personer, men antalet gäster var begränsat så
att alla gäster fick en bra lyssningsposition inom ”sweet spot”.
Ungefär 150 personer var på plats när Gunnar Holm hälsade
alla välkomna och berättade om högtalarnas historia från förr
till nu. Bland gästerna fanns bland annat Jörgen Nilsson (från
Ultimate Sound & Music AB i Vimmerby, Småland, som säljer flest
TAD-högtalare i Europa), Jonas Mårtensson och Johan Niininen
(från Pioneer & Onkyo Europe GmbH) samt ett antal ljudtekniker,
journalister och andra musikintresserade.

• Pink Floyd – Welcome To The Machine
Sedan var det paus och de flesta passade på att sträcka på
benen och mingla med andra gäster innan det precis efter pausen
fortsatte med:
• Alesso – Dynamite (denna låt spelades upp från en mobiltelefon)
• Elvis Presley – Fever (en monoinspelning där man i efterhand har separerat trummor och fingerknäpp för att skapa
stereo)
• Glenn Miller – Chattanooga Choo Choo (detta var en
världspremiär av denna version som är arkeologiskt hopsatt av ett flertal källor)
• Daft Punk – Get Lucky
• Eric Bibb – With My Maker I Am One

Spellistan

Subwoofer eller ej

Dagens spellista presenterades av musikaliska ciceronen Niklas
Lindblad, som arbetat 40 år på Sveriges Radio, och artisterna/
låtarna som spelades var följande:
• Trio Mediterraneo – El Armando
• The Full English – Awake Awake
• Fourplay – Chant
• Gunnar Idenstam & Johan Hedin (Orgel & Nyckelharpa) –
Vallåtspolskan
• Radiosymfonikerna – Mind The Gap
• Jøkleba – Muggen Fallskjerm
• Paul Simon – Fifty Ways To Leave Your Lover
• Miles Davis – Tutu

När dagens fjortonde låt klingat ut fick man reda på att eftersom
det inte fanns någon vägg bakom högtalarna (utan endast en ridå)
hade lokalens subwoofers varit inkopplade, och sedan spelades
några av de fjorton låtarna upp igen - utan subwoofers - och
de spontana reaktionerna från ett flertal lyssnare var att det lät
bättre utan subwoofers inkopplade...
Gunnar Holm avrundade tillställningen genom att berätta att
målsättningen är att vi kommer träffas igen, och att vi kommer
hitta ett hem för högtalarna. En spelplats. n

Högtalarna

Efter dessa åtta melodier berättade Benny Norling om konstruktionen av de tre meter höga högtalarna, som är moduluppbyggda
och varje högtalare innehåller fyra 16” element för basen, två 12”
element för nedre mellanregister, två horn (med 13,5kg drivers)
för övre mellanregister samt två diskanter i beryllium.
Högtalarna kompletteras med handbyggda delningsfilter FM
Acoustics 236/4L med branthet 36dB/Oktav och gaussiska filter,
och drivs av två Pioneer M90a förstärkare för mellanregister och
diskant samt två Labgruppen SS-1300 slutsteg för basarna (uppgraderade av konstruktören med nyare, effektivare switchade
nätdelar våren 2015) för varje kanal.
Efter detta mellansnack släcktes ljuset i lokalen och en till låt
spelades:

Längs väggarna fanns högtalarnas ritningar uppklistrade.
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C AN T

15 utställare fanns på plats när CANT anordande CANT on tour 2015.

14 föredrag och cirka 200 besökare.

CANT har varit på turné ... men har inte kommit lätt på sné (för
att travestera på Ulf Peder Olrogs visa). Tvärtom blev evenemanget mycket lyckat med runt två hundra besökare, 15
utställare och 14 intressanta föredrag. Temat för ”touren” var
Praktiska fall, vilket indikerade att CANT on tour fokuserade på
den praktiska vardagen för branschens tekniker.

Sverige och Finland har lite mer bråttom
än övriga europeiska länder.
Håkan Axén, Teracom anknöt verkligen
till dagens tema - Praktiska fall - när han
berättade om vilka konsekvenserna blir av
TV-utrymningen av 700 MHz-bandet. Frekvensutrymmet för TV minskar med cirka
25 procent. För att klara av att sända sex
nät (muxar) i det bantade frekvensutrymmet behöver Teracom göra närmare 700
frekvensbyten i hela landet. Detta kommer
dock inte att ske vid ett och samma tillfälle, utan i ett 20-tal etapper med början
längst i norr och slutet längst i söder. Inom
varje område sker dock övergången från
gamla till nya kanalplanen under en och
samma dag. Det innebär att alla berörda
TV-konsumenter inom respektive region
måste anpassa sina mottagarutrustningar
under just den dagen. För TV-apparater
och boxar gäller kanalsökning eller ominstallation.
Att hinna modifiera huvudcentralerna
i regionens alla kabel-TV-nät och centralantenner under en dag är nog en omöjlig
utmaning. Enligt den preliminära planen
kommer omläggningen börja i Kiruna un-

CANT on tour – Praktiska fall
TEXT & FOTO: HENRIK ZEINOW
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agsprogrammet började redan
klockan åtta då många morgonpigga antenn- och kabelTV-tekniker strömmade in för att beskåda
vad Antennlaget, Arco, Barcom, Boxer,
Canal Digital, DKT, Macab, MIC Nordic, Polystar, Skylink, Special-Elektronik, Teleste,
Teracom, Triax och WISI hade att visa på
sina utställningsbord. Vid sidan om dessa
fanns en ”mätstation” där de som önskade
kunde kontrollera sina medhavda mätinstrument. Där kunde de få en fingervisning
om de egna instrumentens kondition.
Rohde & Schwarz ställde upp med en högpresterande utrustning som genererade
olika DVB-signaler.
Moderatorn Anders Appelqvist inledde

seminariedelen och lämnade snabbt ordet
till CANT:s ordförande Mats Landbü som
öppnade med att peka på några händelser,
trender och faktorer som är viktiga för
branschen.

700 MHz-bandet

Dagens första temablock gällde den kommande förändringen beträffande ”700
MHz-bandet” , det vill säga frekvensområdet 694-790 MHz. Det används för närvarande för broadcast-distribution av TV,
men ska från 1 april 2017 nyttjas för mobilt bredband. Först gav Anders Appelqvist
en överblickande bakgrund i vilken han
redogjorde för den globala utvecklingen i
sammanhanget och funderade varför just

Anders Appelqvist, CANT, och Daniel Nordqvist, Köpings Kabel-TV.
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Mats Landbü, ordförande CANT.

CANT

Håkan Axén, Teracom.

Mats Larsson, MIC Nordic.

Dan Löfgren, Macab.

der april 2016 och avslutas i Skåne under
mars 2017. Under juni, juli och augusti
2016 görs ett uppehåll med hänsyn till
fotbolls-VM och OS. Håkan avslutade med
att utlova en stor informationsinsats från
Teracoms sida. Såväl konsumenter som
branschens olika aktörer kommer att på
anpassade sätt få information vid relevanta tidpunkter. Just informationstemat blev
länken till nästa man på scen.
Henrik Zeinow, CANT, begränsade sig
dock till hur ägare av små kabel-TV-nät
och centralantenner i tillräckligt god tid
ska få kännedom om nödvändiga justeringar och modifieringar. Den informationen bör de på ett naturligt sätt få från
sina leverantörer, nämligen de CANT-auktoriserade företagen. Henrik utlovade att
CANT ska kreera en informationstext som
installation- och serviceföretagen i sin tur
ska kunna använda för att informera sina
nätägande kunder.
Anders Appelqvist äntrade åter scenen. I
samband med 800 MHz-bandets förändrade användningsområde (mobilt bredband
i stället för broadcast-TV) har det uppstått
tusentals störningar. Hundratals av dem
har anmälts till Telekområdgivarna, men
med de regler som PTS har fastställt har
ingen av dem noterats som formell stör-

ning. ”Operatörerna har vunnit med 3890” konstaterade Anders.
Inför nästa rond - 700 MHz-övergången
- kommer därför CANT att föreslå en
procedur, som i stort innebär följande:
Kunden upplever en störning och anmäler
den till ett CANT-auktoriserat företag. Företagets CANT-certifierade tekniker löser
problemet och samtidigt fastställs om felet
är ”700 MHz-relaterat” eller inte. Kunden
betalar för åtgärden.
Om störningen orsakas av 700 MHzmobilbredband fyller CANT-teknikern i
en blankett. Den kan kunden sända in till
Telekområdgivarna, som vidarebefordrar
till vederbörande operatör. Denne betalar
eller bestrider.

gått rasande fort så vid planeringsstarten
gällde helt andra förutsättningar än när
gallerian stod färdig att invigas. Bara det
var den utmaning.
I detta stora köpcentrum finns flera
olika kommunikationssystem. Ett ska till
exempel garantera säkerhetspersonalens
ständiga och avlyssningssäkra kommunikation. Ett annat ska möjliggöra för butikerna
att via WiFi sända information och erbjudanden (läs reklam) till förbipasserande
presumtiva kunder.

Peter Olofsson, Teleste.

HF-täta byggnader

Nästa ”praktiska” ämne gällde hur man
behandlar elektronisk kommunikation och
digitala tjänster i stora moderna byggnader som av byggnadstekniska och miljömässiga skäl är näst intill helt ”HF-täta”
(elektriskt skärmade).
Mats Larsson, MIC Nordic, använde det
nyöppnade Mall of Scandinavia som exempel. Nätverken i byggkomplexet började
planeras för sju år sedan. Utvecklingen
inom detta område har under dessa år

Framtiden för små kabelnät
Hur är förutsättningarna i små kabelnät
och hur ser framtiden ut för dem? De
frågorna tog sig Dan Löfgren, Macab, och
Peter Olofson, Teleste, an. Båda började
med att än en gång konstatera att koaxialkabelnät är utmärkta bärare av stora
mängder elektronisk information.
Dan beskrev hur Homeplug AV 2 fungerar och kan appliceras i olika typer av nät
alltifrån villanät upp till områdesnät med
max 1 012 användare. Bakom Homeplug
AV 2, som är av typen EoC (Ethernet over
Coax), står Homeplug Alliance. Det är ett
forum för många välkända leverantörer av
kommunikationssystem.
Homeplug AV 2 använder QAM-mo-

Besökarnas mätinstrument kontrolleras på mätstationen i utställningen.
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C AN T

Benny Norling, Boresight.

Örjan Borgström, EUU.

Per Björkman, Sveriges Television.

dulation - ett välkänt begrepp inom vår
bransch - och frekvensområdet 2-67,5
MHz. Peter fortsatte på temat genom att
beskriva C-DOCSIS, som är en nerbantad
version av DOCSIS. Den är prismässigt
anpassad till mindre kabelnät (50-500
abonnenter). Tricket har varit att skala
bort en del funktioner som kan avvaras i
de mindre näten.
En fortsättning på samma ämne, om
än avseende ett något större nät, bidrog
Daniel Nordqvist, Köpings Kabel-TV, med.
Redan i mitten av 1980-talet påbörjades
verksamheten med att göra Köpings
Bostadsbolags lägenheter mer attraktiva
genom att erbjuda kabel-TV. Sedan dess
har det skett en oavbruten utveckling
till dagens fullfjädrade lokala nätbolag
som erbjuder TV (digital och analog),
bredband, IP-telefoni, co-location och
svartfiber. Inte alls förvånande är det för
närvarande tjänsten bredband som ökar
mest. Tillströmningen av kunder är stor.
För att kunna erbjuda anslutning inom
hela det geografiska verksamhetsområdet
används många olika tekniska system –
kabel-TV-modem, fiberLAN, xDSL, FTTH,
MoCA och radio. Daniel konstaterade att
de viktigaste faktorerna för bolagets framgångar har varit och är alltjämt stabila och
robusta nät, noggrann kundhantering (enkel och tydlig), bra service och inte minst
lokal närvaro. Det sistnämnda framhålls i
bolagets välformulerade slogan ”Fiberrikt
och närproducerat!”.

stateras att inslaget var väl motiverat.
När Benny därefter kom in på alla olika
ljudsystem var det nog en och annan i
salongen som kände viss släktskap med
”dummies”.

den tekniken rapporterade Andreas
Eibladh, Canal Digital. Elnätets ålder och
kondition är viktiga faktorer. Inte minst
elcentralens utformning påverkar elnätets
transmissionsförmåga. Dessutom kan flera
av nätets kraftförbrukande objekt inverka
störande. Det gör att förmågan att överföra TV- och/eller datasignaler kan variera
över tiden, men även om prestandan
reduceras då och då verkar kvarvarande
kapacitet för det mesta räcka till för att
överföra några TV-kanaler och en pågående internetuppkoppling.

Format for dummies

”Format for dummies” var rubriken på
nästa inslag. Vad har ett sådant att göra
på ett evenemang för välinformerade
tekniker kan man undra. När Benny Norling, Boresight i lätt kåserande form gått
igenom alla möjligheter till fallgropar när
äldre utrustningar med till exempel VGA
ska kopplas ihop med nyare produkter
med HDMI - i olika versioner! - kunde kon42 RATEKO 6/2015

Fiktiva familjen

Under CANT-seminariet 2014 presenterades den fiktiva familjen Svensson
(mamma, pappa och tre barn) och deras
önskemål att vara uppkopplade på många
olika platser i bostaden. I år följde fortsättningen. I dagstemats (Praktiska fall)
anda tog fyra föredragshållare itu med att
berätta hur familjen Svensson skulle kunna
få hjälp av CANT-auktoriserade företag
med att uppfylla sina uppkopplingsförväntningar.
Örjan Borgström, EUU, hade gjort
bedömningen att det finns utrymme för
kunskapskompletteringar hos branschens
tekniker. Därför utarbetar nu EUU en för
detta ändamål särskild utbildning. ”Installation av datanät i hemmiljö” är kursbenämningen och premiärkursen förväntas
bli av under 2016.
Dan Löfgrens, Macab, bidrag i sammanhanget var att beskriva hur LAN, i både
trådbunden och trådlös form, passar bra
för ändamålet. Dan konstaterade också att
CANT-tekniker har goda förutsättningar
för att vara/bli bra på att utföra dessa
installationer, inte minst eftersom vanan
att installera i hemmiljöer och hantera
radioburen kommunikation redan finns.
Peter Olofsson, Teleste, bidrog med att
beskriva hur koaxialkabelnät med fördel
kan användas i familjen Svenssons bostad.
Han framhöll MoCA-tekniken som särskilt
lämplig. MoCA (Multimedia over Coax Alliance) är väl etablerat, särkilt i hemlandet
USA. Den används sedan flera år också i
Sverige.
Tredje alternativet för familjen Svenssons bostadsnät är att nyttja elnätet. Om
möjligheter och knepigheter beträffande

4K nu eller UHD2 senare?

Evenemanget avslutades med att Benny
Norling, Boresight, och Per Björkman,
Sveriges Television, tillsammans gav sig
på frågeställningen ”4K nu eller UHD2
senare?” och blickade framåt mot kommande tekniskt mer sofistikerade sätt att
distribuera TV. Högupplösta bilder hör
givetvis framtiden till, men det handlar om
så mycket mer.
Per pekade på de i sammanhanget
viktiga begreppen High Dynamic Range
(HDR), High Frame Rate (HFR) och Wide
Colour Gamut (WCG). HDR gör det till
exempel möjligt att extra ljusa delar av en
bild verkligen kan återges riktigt ljusstarkt.
Solblänket i en vattenyta kan bli riktigt
verklighetstroget.
Med fler bilder per sekund - 120 Hz i
stället för 50 Hz - (HFR) ökar upplevelsekvaliteten. Detsamma gäller om antalet
färgnyanser ökas (WCG). Då kan en Ferrari
verkligen ses i den rätta röda färgen.
Kontentan av Bennys och Pers resonemang var att utvecklingen tveklöst går mot
bättre bild- och ljudkvalitet, men att det
måste ske i ett tempo som harmonierar
med fastställande av standarder. För att
konsumenternas upplevelser ska bli de
eftersträvade måste programproducenternas alster kunna återges ”rätt” av apparattillverkarnas produkter. n

FÖ RETAG

Kedja i kedjan
Företaget Perfekt i Skåne är ett levande bevis på att man kan
överleva och expandera sin verksamhet i en mycket tuff konkurrenssituation. Perfekt är omgiven av de stora aktörerna
men trots detta ökar man omsättningen och tar marknadsandelar.
TEXT: CJO & OLA LARSSON

I

dag består Perfekt av fem butiker.
Den första öppnades 1993 i
Landskrona. 1995 tillkom butiken
i Ängelholm och 1998 var det dags att etablera sig i Eslöv. 2007 köpte man Hallbergs
i Höganäs och 2011 tog man över Sjunnes
i Helsingborg.

Vad är då Perfekts framgångskoncept?
Jonas Schön, VD och ägare Perfekt,
menar att det handlar om att ge förstklassig service till kunderna och att ha kunniga
medarbetare som ser till att kunderna får
denna förstklassiga service. Från första
kontakt i butiken till support efter köpet

ska kunderna känna sig trygga och nöjda.
Perfekt erbjuder alltid fri hemkörning
och inkoppling av TV och detta har varit
ett framgångsgrepp man jobbat in redan
sedan starten 1993.
En annan framgångsfaktor är den massiva marknadsföringen som oftast handlar
om helsidor med attraktiva erbjudanden,
precis som de stora aktörerna överöser
marknaden med.

Nöjda kunder

Jonas menar också att Perfekts säljare är
mycket duktiga på att sälja bättre produkter som gör kunderna nöjda även i
längden.
Det tillsammans med en förstklassig
service gör att man på de små och medelstora orter där man verkar, får många
nöjda kunder som i sin tur rekommenderar företaget till nya kunder.

Euronics

2000 blev man medlem i Euronics. Detta
betydde mycket för bolagets vinst. Enligt
Jonas ökades vinstmarginalen på med
drygt 5 procentenheter tack vare kedjans
inköpsavtal, och eftersom Euronics ägs
av medlemmarna så går varenda krona
tillbaks till dem.
Sedan 2007 har Jonas varit ledamot i
Euronics styrelse och idag är han kedjans
ordförande. Detta betyder att Jonas ibland
får jobba en hel del centralt för Euronics,
och vara med och utveckla kedjan som
idag består av 76 butiker i Sverige.
Jonas började sin karriär hos SIBA som
extraanställd under sin studietid i Lund.
När Jonas var färdig civilekonom 1991 var
det finanskris och svårt att få jobb.
Erfarenheten och framför allt insikten
från tiden hos SIBA inspirerade och det
ledde till att Jonas tillsammans med två
kompisar öppnade den första butiken i
Landskrona.

Kundbehov

Jonas Schön (till vänster) tillsammans med Björn Jönsson som är bollplank och engagerad
medarbetare hos Perfekt i Höganäs.

Jonas tycker att framtiden ser mycket ljus
ut. Många behov finns hos våra kunder,
inte minst när det gäller det trådlösa hemmet som slår igenom även för den äldre
generationen, som behöver mycket hjälp
med trådlösa nätverk i hemmen.
– Vi kommer att agera kraftfullt på den
lokala marknaden och inte vara rädda för
att ta betalt, avslutar en mycket nöjd och
framgångsrik ägare till Perfektgruppen i
Skåne. n
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PR OD UK T N YH ETER
EN RIKTIG DESIGN-TV

PURO SPORT COLLECTION

Elektronikprodukter för sport och träning säljer som aldrig förr och
nu kan du komma i form med en spännande serie nyheter från Puro,
anger Aurora Group som distribuerar Puro, och berättar att det italienska märket bland annat tagit fram ett lysande säkerhetsarmband
för motionsträning, en smart Fit Watch och flera olika hörlurar för
löpträning, fitness och simning.
Puro Fitness & Sleep Tracker är ett smart gummiarmband som loggar aktiviteter och rörelser under hela dygnet, beräknar antal brända
kalorier, sömnrytm och mycket mera. Armbandet fungerar med den
inbyggda Fit Watch-appen till smartphone och surfplatta och ansluts
enkelt till alla Bluetooth-enheter. Det är vind- och vattentåligt och har
USB-uttag samt display i en och samma enhet, så man kan ta ut kontakten och ansluta direkt till datorn. Armbandet finns i flera färger.
Puro Universal Safety LED Shoeclip/Armband är konstant lysande
eller blinkande LED-clip som fästs på löparskon/överarmen, så att
man syns i mörker. De klarar upp till 130 timmar på ett batteri.
Puro Sport In-Ear är lätta in-ear hörlurar för alla typer av sport och
träning, med 120 cm platt och trasselfri kabel, fjärrkontroll och mikrofon – så man snabbt kan svara i telefon när man tränar. Det finns
även en något större modell med flexibla öronbyglar och ytterligare
en modell som är helt vattentät och klarar en meters vattendjup. n

TRÅDLÖST LJUD

Tura Scandinavia lanserar nu Kitsound Contempo 2.1 Bluetooth, som
ett ljudsystem som kombinerar ett kraftfullt och exakt ljud med en
snygg och elegant design. Med en effekt på 40 W och en justerbar
basnivå anges Contempo vara ett trådlöst ljudsystem som levererar.
Contempo har en glansig yta med aluminiumfinish för att passa in
i alla hem. Den har NFC för snabb och problemfri anslutning till en
kompatibel enhet. Ljudet överförs via Bluetooth och den har även
en inbyggd USB-laddningsport. Vill man hellre köra trådat än trådlöst
finns 3,5mm ingång.
Kitsound Contempo 2.1 Bluetooth anges ha 40W uteffekt och
frekvensområdet 40-20 000Hz med en trådlös räckvidd på upp till tio
meter. Kitsound distribueras av Tura Scandinavia AB. n
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Nu finns Samsungs nya Serif TV att beställa i Sverige. TV:n är designad
av den franska designduon Ronan och Erwan Bouroullec, och visades
för första gången på Londons Designfestival i september 2015.
Serif TV är designad för att fungera som en fristående möbel i hemmet, och profilen skapar siluetten av ett versalt I. Den typografiska
seriffen utgör en bas för TV:n att stå på och bildar samtidigt en hylla
på toppen av TV:n. Baksidan täcks av ett avtagbart tyg som döljer alla
uttag för att ge ett elegant utseende från alla vinklar.
– Vi är väldigt förväntansfulla att se hur mottagandet av vår nya Serif TV blir. Framförallt ska det bli intressant att se hur konsumenterna
väljer att placera den i sina hem. Den tygbeklädda baksidan i kombination med det faktum att TV:n kan placeras fristående erbjuder
helt nya möjligheter till möblering av TV:n i hemmet, säger Magnus
Nilsson, produktchef för TV på Samsung i Norden.
Serif TV finns i tre olika storlekar – 24” vit eller röd, 32” och 40”
vit eller mörkblå. SerifTV går att beställa online på www.seriftv.com
och visas upp hos utvalda samarbetspartners – i skrivande stund hos
Asplund i Stockholm och Olsson & Gerthel i Malmö. n

FLER TILLBEHÖR FÖR ACTIONKAMEROR

Försäljningen av actionkameror fortsätter växa kraftigt och under
perioden 1/1-30/7 är den upp med 75 procent jämfört med föregående år, detta samtidigt som traditionella kameror fortsätter tappa.
I spåren av det ändras också vilka tillbehör som säljs. Focus Nordic,
som är störst i Norden och Baltikum på just tillbehör, stärker därför
sitt produktsortiment med GoPole som är världens ledande varumärke på just actionkamera-tillbehör.
– Vi är mycket glada att få komplettera vårt redan stora sortiment
med GoPole. Vi har redan en stark försäljning inom detta segment
med varumärken som Joby, UKPro, Hähnel, MyMyk och Lowepro.
Med GoPole som tillägg blir vi ännu starkare, säger Henrik Wernbo,
produktchef hos Focus Nordic.
GoPole grundades 2010 och är ledande när det gäller tillbehör till
GoPro-kameror. Produkterna är självklara val för många utövare av
actionsport och säljs i över 50 länder. Focus Nordic kommer från och
med nu att sköta distributionen i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Estland, Lettland, Litauen, Island,Färöarna och Grönland. n

P ROD U KTNYHE TER
INTRODUKTION TILL HIFI-VINYLEN

Audio-Technica har lanserat AT-LP5, som en absolut milstolpe inom
sin genre, som mer än väl bevisar att det går att göra en tillförlitlig
och snyggt designad HiFi-skivspelare som håller en mycket hög klass
utan att kosta en förmögenhet.
AT-LP5 är en direktdriven skivspelare som levereras med AT95EX
Dual Moving Magnet cartridge pickup. LP5:s J-formade tonarm,
som hjälper till att minimera spårfel, är baserad på Audio-Technicas
ursprungliga design från 1960- och 70-talet. Den har 33 1/3 och 45
varvs hastighet.
Skivspelaren - som väger drygt 10 kg - har såväl Phonoutgång som
Line Stereo utgång (den har inbyggd RIAA-förstärkare) och dessutom
en USB-utgång – den levereras med Audacity-mjukvara som gör det
möjligt att överföra vinylmusik till en Mac eller PC.
– LP5 är en Hi-Fi-skivspelare som erbjuder en upplevelse långt
utöver vad kunderna förväntar sig vid det priset. Audio-Technica har
varit innovativa inom vinylbranschen ända sedan 1962. Vår kunskap
och professionella erfarenhet betyder att vi är redo att lansera en
skivspelare som kan återge en artists uppträdande bättre än någonsin
tidigare i denna prisklassen, säger Audio-Technicas europeiske VD,
Richard Garrido.
LP5 är i hög grad en riktigt klassisk Audio-Technica skivspelare, men
utan att ignorera ny teknik som gör upplevelsen ännu bättre och smidigare, anger Bergsala Handic AB, som marknadsför och säljer Audio
Technicas konsumentprodukter. n

KONSUMENTVERSION AV GEAR VR

Samsung har släppt sin första konsumentversion av Gear VR, och den
är kompatibel med Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, S6 och S6 edge.
Varje telefons super AMOLED-skärm och prestanda anges bidra till en
fantastisk virtual reality-upplevelse.
– Samsung har sedan länge legat i framkant vad gäller mobila
upplevelser och ”Gear VR Innovator Edition” som släpptes förra året
var inget undantag. Vi ser virtual reality som nästa stora plattform
och är väldigt stolta över att kunna leverera nya Gear VR tillsammans
med vår partner Oculus. En produkt som riktar sig mot konsumenter
och som vi tror kommer att sätta standarden inom segmentet, säger
Conny Lindström, produktchef för wearables på Samsung Nordic AB.
Nya Samsung Gear VR är 22 procent lättare än föregående ”Gear
VR Innovator Edition” och har en ny skumkudde för ett bekvämt
användande. Den tryckkänsliga plattan, med vilken man styr Gear VR,
har också förbättrats och ger nu användaren bättre kontroll när man
tittar på film, spelar eller njuter av 360-video.
Samsung Gear VR är utrustad med accelerator, gyrosensor och
närhetssensor (känner av när en telefon sätts i). Gear VR mäter 201,9
x 116,4 x 92,6mm och väger 310g. Enhetens Field of Vision (synfält)
är 96 grader. n

RYGGSÄCK FÖR CYKLISTER

Dicota backpack Ride är en ryggsäck speciellt anpassad för cyklister,
med ett specifikt attribut speciellt anpassat för cyklister – på utsidan
kan man nämligen fixera hjälmen på ett mycket smidigt sätt.
BackPack Ride har plats för en bärbar dator på upp till 15,6”, samt
för en surfplatta på upp till 10”, och HDF (High Density Foam) skyddar
den bärbara datorn under transport. Det finns desustom sidfickor för
paraply/vattenflaska och ett fack för datortillbehör.
Dicota backpack Ride distribueras av Deltaco. n

SONOS NYA FLAGGSKEPP

Den nya Play:5 levererar en lyssnarupplevelse som ligger närmare än
någonsin tidigare hur varje ljudspår lät när det spelades in i studion,
anger Sonos, och berättar att den är byggd med sex synkroniserade,
specialdesignade högtalarelement. Konfigurationen skall skapa en
ljudbild som är betydligt bredare än väntat från en enda högtalare.
Funktionellt har varje detalj betydelse, även placeringen av de
närapå 60 000 individuellt borrade hålen i grillen.
De nya touchkontrollerna skall erbjuda ett intuitivt och enkelt sätt
att spela, pausa, ändra volymen och byta spår. Play:5 kan ställas både
horisontellt eller vertikalt och tillsammans med Trueplay-justering
skall den ge ett ljud som är bäst i klassen oavsett placering och rum.
Play:5 är tillgänglig i matt svart och matt vit finish. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

OK returnera skadad vara?
Tidigare kunde konsumenten utöva ångerrätten endast om konsumenten hållit varan ”i
väsentligen oförändrat skick”. Efter en lagändring kan nu konsumenten ångra köpet
även om han eller hon använt eller till och
med skadat varan.

tänka sig att betala för de förstörda skruvhuvudena. När han lämnade tillbaka varorna till säljaren fanns det inga sprickor i plasten
på kabinettet.
Kunden begär att få ångra köpet av ett NAS-kabinett och två
hårddiskar.

TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

Motparten motsätter sig kravet – i vart fall när det gäller NASkabinettet.
När kabinettet lämnades in var det i så dåligt skick att ett
återköp inte var möjligt. Skruvarna var rundskruvade och så hårt
idragna att plasten spruckit. Samtliga kabinettets delar behöver
bytas ut, vilket kommer att överstiga priset för kabinettet. Företaget kan godta retur av hårddiskarna med full återbetalning, om
hårddiskarna efter demontering visar sig vara oskadda. Företagets
personal kunde inte demontera hårddiskarna då det skulle ha
orsakat ytterligare skada.

K

unden köpte varor av säljaren via internet. Det var
ett NAS-kabinett för 3 490 kronor och två hårddiskar för l 089 kronor styck. Efter leveransen monterade han kabinettet för att pröva det. När han skulle montera
hårddiskarna i kabinettets slädar tog det inte stopp när han
skruvade i skruvarna.
Kabinettet var mycket krångligare att använda än vad som
beskrevs på säljarens hemsida. Han begärde efter en vecka därför
att få ångra köpet. När han skulle returnera kabinettet gick inte
hårddiskarna att skruva loss. Hela kabinettet är inte förstört.
I värsta fall behöver skenorna till slädarna bytas ut. Han kan
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Motpartens svar

Nämndens beslut & motivering

”Köpet har skett genom ett distansavtal som omfattas av lagen
om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) i lagens lydelse från och med den 13 juni 2014.

ARN

En konsument har rätt att frånträda (ångra) ett distansavtal om
köp av en vara genom att lämna ett meddelande om detta till säljföretaget (näringsidkaren) inom 14 dagar från leveransen (2 kap.
10 och 12 §§). Om konsumenten ångrar köpet ska han eller hon
på egen bekostnad skicka tillbaka varan till näringsidkaren, som
därefter ska betala tillbaka köpesumman (2 kap. 13-14 §§).
Före lagändringen 2014 fick konsumenten utöva ångerrätten
endast om konsumenten hållit varan ”i väsentligen oförändrat
skick”. Att det förbehållet avskaffades är en följd av att EU:s direktiv 2011/83 om konsumenträttigheter genomförts i svensk rätt,
bland annat genom ändringar i distansavtalslagen. Numera kan
konsumenten ångra köpet även om han eller hon använt eller till
och med skadat varan. Men konsumenten kan bli skyldig att ersätta näringsidkaren för varans värdeminskning, om värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning
än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller
funktion (2 kap. 15 § 2).
Nämnden konstaterar att köparen ångrade köpet inom ångerfristen. Frågan är om han har rätt att få tillbaka hela den summa
som han har betalat för varorna eller om säljaren har rätt till ett
värdeminskningsavdrag.
De fotografier av kabinettet som säljaren gett in till nämnden
och som nämnden granskat visar att köparen har hanterat de
köpta varorna i större omfattning än vad som varit nödvändigt
för att undersöka dem och att i vart fall kabinettet på grund av
hanteringen har minskat i värde.

En grundläggande förutsättning för konsumentens skyldighet
att ersätta näringsidkaren för värdeminskningen är att näringsidkaren före köpet informerat konsumenten om och under vilka
förutsättningar det finns en ångerrätt, om tidsfristen och om
övriga villkor för ångerrätten, om hur ångerrätten utövas samt om
att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten
och hur konsumenten kan ta del av formuläret (2 kap. 2 § första
stycket 9). Informationen ska ha lämnats på ett klart och begripligt sätt (2 kap. 3 §).
Nämnden konstaterar att det finns information om ångerrätt på
säljarens kvitto. Där anges bland annat att kunden för att få ångra
köpet endast får använda produkten i den utsträckning som krävs
för att avgöra om han eller hon är nöjd med varan. Det anges
vidare att produkten ska vara i väsentligen oförändrat skick, det
vill säga varken förstörd eller skadad. Nämnden konstaterar att
informationen i dessa delar inte stämmer överens med distansavtalslagens bestämmelser eftersom ångerrätten inte längre är
beroende av hur konsumenten hanterat varan. Säljaren har alltså
inte uppfyllt sin informationsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första
stycket 9 och har därför inte rätt till något värdeminskningsavdrag.
Det innebär att köparen har rätt att ångra köpet och få tillbaka
hela köpesumman mot att han lämnar tillbaka varorna.
Nämnden rekommenderar säljaren att betala tillbaka 5 668
kronor till köparen mot att han lämnar tillbaka NAS-kabinettet
och hårddiskarna.” 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

RATEKO 6/2015 47

V IT T
SVENSKAR VÄRLDSMÄSTARE I VÄRMEPUMPAR

VARANNAN RÄDD TVÄTTA ÖMTÅLIGA KLÄDER

Hur oroliga är egentligen svenskarna för sin tvätt, hur viktig är miljön
och hur bestämmer vi mängden tvättmedel? En nordisk undersökning från Bosch kartlägger svenskarnas tvättvanor och vad som
lämnas kvar längst ned i tvättkorgen.
Över hälften (53 %) av alla svenskar oroar sig över att tvätta vissa
ömtåliga material som ull och silke i tvättmaskinen och mer än var
tredje svensk (38 %) undviker att köpa kläder i vissa material på
grund av dess särskilda tvättråd. Svenskar är mer oroliga när det
kommer till tvätt av ömtåliga plagg än både danskar och norrmän,
enbart toppade av finländare (61 %). Enligt undersökningen finns det
vissa plagg som alltid hamnar längst ned i tvättkorgen, i Sverige är det
färgglada plagg och ulltröjor som lätt lämnas kvar på grund av rädslan
att tvätta fel.
Undersökningen är genomförd på uppdrag av Bosch hushållsapparater. Undersökningen inkluderar 4 000 personer i åldrarna 18-74
år; 1 000 respondenter från varje land (Sverige, Norge, Danmark och
Finland).
I Sverige skjuter vi från höften när det kommer till mängden tvättmedel per tvätt, något som tyvärr kan vara skadligt för både ekonomi,
miljö och huden. Finländare känner sig mycket mer osäkra när det
kommer till dosering, där mer än 60 % menar att detta utgör oro. I
Sverige bråkar vi mer än dubbelt så ofta om tvätten, om man jämför
med Finland (19 % jämfört med 9 %). Svenskar ser dock inga större
problem i att låta andra tvätta våra kläder, något våra danska grannar
har svårare för.
– Norrmännens förkärlek till att vara ute i naturen kan vara en
av anledningarna till varför ull är deras favorit när det kommer till
specialprogram. Vi svenskar använder hellre “fintvätt”, vilket stämmer överens med bilden av att vi är lite mer försiktiga när det gäller
ömtåliga kläder. säger Maria Ölander, varumärkesansvarig, Bosch
hushållsapparater Norden.
– Vi på Bosch är stolta över våra senaste tvättmaskiner med i-Dos,
det vill säga vår teknik för automatisk dosering, och automatprogram
som känner av typen av textilier och anpassar programmet därefter.
Vi vill underlätta i vardagspusslet och göra svenskarna trygga i tvättstugan så de vågar köpa plagg i både silke och ull, fortsätter Maria
Ölander.
Den medvetne svensken är mån om att tvätta miljövänligt. Energieffektivitet är det viktigaste vid köp av ny tvättmaskin, det anser
nästan hälften av alla svenskar (49 %). Samma höga siffra gäller
övergripande i hela Norden, minus Norge som i större grad fokuserar på kapacitet. Dryga 33 % av svenskarna tycker det dessutom är
viktigt med flera olika tvättprogram/funktioner, vilket är högst av de
nordiska länderna. n
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Sverige är världsledande på värmepumpar med sina 1,3 miljoner
installationer. I det varma vädret steg dessutom försäljningen rejält.
Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen ser en ökning med 20 procent för årets tredje kvartal.
Sverige har sedan 80-talet satsat stort på energiinriktad forskning
och är det land som har flest värmepumpar i världen per capita.
Nästan alla nybyggda villor i Sverige har någon form av pump för värmeproduktion. Vad husägare ofta inte känner till är att värmepumpen
kan producera både värme och kyla.
– Värmepump är ett lite missvisande namn. I Thailand kallar man
samma anläggning för luftkonditionering. Jag vill helst kalla den för
klimatpump eftersom den ger både värme och kyla, säger Stefan
Ekvall, produktchef på Elgiganten.
Per Jonasson, VD på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, lyfter
gärna fram värmepumpens dubbla funktioner.
– Du har luftkonditionering i bilen och på kontoret. Så kommer du
hem till villan som du köpt för dyra pengar, och där är det 30 grader
varmt och svårt att sova. Med värmepumpen spar du energi på vintern och får ett behagligt inneklimat på sommaren.
Numera har alla luftvärmepumpar både kyl- och värmefunktion
och fungerar som klimatanläggning året runt.
– Vi sålde stora mängder bordsfläktar i augusti. Lite onödigt egentligen, för många har redan en AC därhemma utan att känna till det.
Bordsfläktarna låter mycket mer och är inte på långt när så effektiva
som en värmepump inställd på sval temperatur, säger Ekvall.
Har du en bostad i flera plan ska värmepumpen helst placeras i
närheten av en öppen trappa. Då når värmen - eller kylan - ut i hela
huset.
– Värmepumpar ger störst effekt i bostäder med öppen planlösning, men fungerar i alla hem. Placera pumpen där familjen tillbringar
mest tid, tipsar Stefan Ekvall.
Tidigare installerade många sin värmepump själva. Numera krävs
miljöcertifiering enligt certifieringsföretaget Incerts standard.
Det är skärpta miljökrav inom EU som ligger bakom regeländringen. Montören vet också var pumpen ska placeras för att ge bästa
effekt.
– En felmonterad värmepump kan läcka miljöfarliga gaser. Det finns
även risk att aggregatet går sönder. Om installationen inte är fackmannamässigt utförd gäller självklart inte garantin. Dessutom begår
man ett miljöbrott, så därför ska man alltid anlita kompetent fackfolk,
avslutar Per Jonasson på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. n

VITT
ELONS NYA UPPLEVELSEBUTIK I KARLSTAD

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu är i mål. I närmare ett år har
vi planerat och byggt om i lokalerna och vi är stolta över att kunna
öppna det som vi gärna kallar Karlstads upplevelsebutik, säger Peter
Samuelsson, VD för Elon Richardsons.
De nya lokalerna är dubbelt så stora som den tidigare och själva
butiksytan ligger på cirka 1200 kvm. Här ryms en stor köksutställning
som täcker ungefär en tredjedel av butiken, hela 450 kvm.
– Vi har utställningskök där alla vitvaror är installerade och fullt
funktionsdugliga, vilket möjliggör en mängd aktiviteter som hjälper
oss att skapa en helhetsupplevelse för kunderna. I butiken har vi fem
olika zoner för bakgrundsljud och kan på så sätt förstärka känslan av
olika miljöer i en och samma lokal. Vi kommer att se till så att våra
kunder alltid har något att inspireras av. Vårt mål med denna butik
är helt klart att bli Karlstads absolut trevligaste, fortsätter Peter
Samuelsson.
Vitvarukedjan Elon presenterade tidigare i höstas sitt nya butikskoncept och butiken på Våxnäs rimmar väl med detta koncept. Ett
väl genomtänkt kundvarv, tydlighet och inspiration är nyckelord som
tillsammans kommer att skapa butiker som sticker ut.
Elon Richardsons i Karlstad har idag 15 anställda. Förutom den nya
butiken på Våxnäs finns Elon Richardsons i Säffle, Grums och Arvika. n

ANVÄNDER DU FÖR MYCKET TVÄTTMEDEL?

Elgiganten berättar att överdosering av tvättmedel kan leda till allergier, sur lukt från tvättmaskinen och att kläderna slits snabbare.
– Svenskarna använder för mycket tvättmedel till tvättmaskinen generellt sett. De nya tvättmedlen är väldigt koncentrerade, men många
använder ändå lika mycket tvättmedel som de alltid gjort. I tillägg vill
många av oss vara på den säkra sidan och häller därför i lite mer än
nödvändigt, säger Joakim Lindberg, Försäljningschef för Vitvaror på
Elgiganten.
Han säger att kläderna på inget sätt blir renare av att använda för
mycket tvättmedel. Tvärt om.
– Det som händer är att tvättmedelsrester blir kvar i kläderna. Det
är dessutom inte speciellt miljövänligt att använda mer medel än
rekommenderat eftersom det ändå åker ut med sköljvattnet, säger
Lindberg.
Majoriteten av svenskarna har så kallat mjukt vatten som innehåller mindre kalk än i andra länder. Ju mindre kalk det är i vattnet desto
mindre tvättmedeln behöver man använda.
Lindberg råder människor att följa doseringen på förpackningen
och ha det som riktlinje för hur mycket pulver man använder. Ett annat alternativ är att låta tvättmaskinen sköta doseringsjobbet åt dig.
– Många av de nya tvättmaskinerna kommer med lösningar som
automatiskt doserar rätt mängd tvättmedel. Färska tal visar att du
med tvättmaskinens hjälp kan minska tvättmedelförbrukningen med
upp till 30 procent jämfört med att du gjort det själv, säger Joakim
Lindberg. n

ÅRETS JULKLAPP – BORDSGRILLEN?

Lagom till julhandeln tog EEL:s produkt- och kategoriavdelning tillsammans med Elon och Elkedjan hjälp av HUI:s kriterier för Årets julklapp och konstaterade gemensamt att bordsgrillen är värd att lyftas.
– Vi umgås allt oftare i köket, matlagningen är en del av det sociala
umgänget. Bordsgrillen är en kategori där vi hittar flera produkter
som vi kan samlas kring, att likna vid en lägereld på matbordet. Med
smörgåsgrillar, hamburgergrillar och raclettejärn kan den aktiva matlagningen bli enkel, social och riktigt trevlig, säger Elons marknadschef Andreas Vennerstrand.
Kategorin har lyft försäljningsmässigt under det senaste året, men
har även rent tekniskt utvecklats en hel del. Idag hittar vi ett brett
spann - från smörgåsgrillen till den mer komplexa grillen som utlovar
perfekt resultat för biffen - vilket sannolikt gör att det finns en produkt för alla.
Både Elon och Elkedjan anger att de kommer att uppmärksamma
bordsgrillar under hela december månad med bra erbjudanden och
goda recept. n

RATEKO 6/2015 49

V IT T

IFA2015 – Bosch:

Marknadens tystaste mixer
Bosch lanserar SilentMixx med en ljudnivå
lägre än 70 decibel. Det är faktiskt lägre än en
normal samtalston och marknadens tystaste.
– Vi lyckas tack vare den nya designen med
fem olika hörn, som bryter virvelljudet, säger
kategorichefen Johan Wegelius vid Bosch.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

N

ormalt följer vätskan med runt kniven, men tack
vare den femkantiga utformningen så slipper användaren ljudet från vätskans virvel. Motorn är också
isolerad och luftflödet styrt på ett nytt sätt.
– En positiv bieffekt av den nya designen är att prestandan har
blivit bättre. Glaset är av högsta kvalitet, borosilikatglas, som
gör att det tål kraftiga temperaturskillnader. Du kan krossa is och
direkt hälla i kokande vatten. Glaset tål det, normalt är annars att
glas på andra mixers bara tål 50-60 graders skillnad.
Borosilikatglaset gör exempelvis att den som vill göra soppa
inte längre behöver vänta på att vätskan ska svalna.
Mixern kommer i vitt, svart och rostfritt med olika motorprestanda, toppmodellen med extra tillbehör.
– Den är också skonsam mot ingredienserna. Här kan du göra
en smothie utan att förstöra frön. Folk som tränar vill ha möjligheten att göra nyttiga drycker som inte förstör råvarorna, säger
Johan Wegelius.
Mixern har också gjort rengöringen enkel genom att själva
underredet har bajonettfattning.
– Människor är väldigt känsliga för oljud direkt när de har
vaknat och våra undersökningar visar alltid att konsumenterna vill
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ha köksapparater som ger så lite buller som möjligt, säger Johan
Wegelius, kategorichef Matberedning.
Förutom att vara den tystaste mixern på marknaden är Bosch
SilentMixx också rustad för att hantera både kokande varma
vätskor som iskalla.

Sladdlös dammsugare

Bosch har sedan tidigare lanserat marknadens tystaste dammsugare. Nu lanseras även den sladdlösa Bosch Athlet som är lika
stark som en vanlig dammsugare.
– Bosch Athlet är sladdlös utan kompromisser. Här kan man
för första gången ersätta sin traditionella dammsugare med en
sladdlös utan att riskera sämre prestanda. Det är en fullvärdig
dammsugare, inte ett komplement.
Med sina tre kilo kan den se lätt ut, men har samma städresultat som en 2400-watts dammsugare. Den går att använda på alla
typer av golv. Tack vare nya SensorBagless-tekniken behövs heller
inte dammsugarpåsar.
Den flexibla designen gör det lika lätt att dammsuga mellan och
under möbler. Bosch Athlet kan läggas platt på golvet vilket gör
det lätt att dammsuga under soffor, bord och skäp.
SensorControl talar om med en lysande LED-signal när det är
dags att rengöra filtret. Filtret är dessutom ett livstidsfilter och
tvättbart, som inte behöver bytas ut.
Uppladdningstiden är tre timmar. Beroende på vilket av de tre
programmen som sedan används kan man dammsuga upp till 60
minuter utan avbrott.
Det finns även ett tillbehörskit med bland annat bärrem och
munstycken som gör att Bosch Athlet även kan användas för att
dammsuga svåråtkomliga utrymmen.
– Den här dammsugaren klarar också utrymmen som tidigare
haft problem med djurhår. Bosch Athlet är anpassad för att kunna
ta upp djurhår. n

VITT

Erik Börjehag, Panasonic.

IFA2015 – Panasonic:

Panasonic breddar
Panasonic visade upp ett allt bredare utbud
när det gäller vitvaror och småel på IFA-mässan i Berlin. Montern under mässan upptar en
allt större del för vitvaror och småel och det är
med unika specifikationer och stark miljöprofilering som varumärket ska byggas.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

P

anasonics innovativa IPL Har Removalsystem finns nu i
hela Europa. Det senaste tillskottet är ES-WH80 när det
gäller skönhetsprodukter.
– Den är enkel att använda och användaren kommer åt platser
på kroppen som man tidigare inte gjort, säger Erik Börjehag,
Panasonic Nordics produktchef.
Funktionen Intense Pulsed Light ska också se till att avsevärt
minska hårets återväxt. Panasonics effektiva system för hårborttagning kan användas på armar, underarmbar, ben och bikinilinje.
IPL-tekniken fungerar så att ljuspulsen appliceras till hårsäckarna,
vilket minskar återväxten väsentligt. Resultatet blir en mycket
längre livslängd än rakning, vaxning eller epilering. Fem olika effektinställningar ger valmöjligheter beroende på hud och hårtyp.
– Batteriet ger över 600 blixtar per laddning och en laddning
ger cirka 15 minuters användning.

Slowjuicer i fler färger

Panasonics första Slow Juicer introducerades på den europeiska
marknaden tidigare i år, men nu kommer den i fler färger. Med
den kan man göra saker som exempelvis glass och coctails av
frukt och grönsaker utan att förstöra de värdefulla enzymerna.
– Panasonic Slow Juicer är både lätt att använda och att rengöra, samt erbjuder en mängd olika hälsosamma alternativ för

juiceframställning. Enheten är utvecklad för att kunna behandla
både frysta och hårda grönsaker, som annars skulle vålla problem
för traditionella fruktpressar, säger Erik Börjehag.
Kategorin Slow juicers är på stark frammarsch när det gäller
försäljningen i Sverige.
– Vi har dessutom unika sorbettillbehör med i kartongen.

Torktumlare

Panasonic lanserar en ny torktumlare för att matcha tvättmaskinerna i Inverterserien som lanserades i våras. Genom sin smarta
sensorteknik och värmepumpsteknologi nås enerigimärkningen
A+++, A -80 procent.

Bevarar färskheten

På kylsidan har Panasonics skåp med teknologi som både förlänger hållbarheten och bevarar vitaminerna. Frukt och grönsaker
kan förlora en del av sina naturliga näringsämnen om förvaringsförhållandena inte är de rätta. Fukt skapar kondens, som snabbt
kan gå ut över färskvaror. Om fuktigheten å andra sidan är alltför
låg, riskerar både grönsaker och frukt att förlora sin naturliga
fuktighet och istället torka ut.
Breath Tech-tekniken hindrar frukter och grönsaker från att
torka ut, så att de förblir färska under en längre tid. Panasonics
Breath Tech-membran är gjort av ett traditionellt japanskt pappersmaterial som kallas Washi. Washi framställs med hjälp av
naturliga genomskinliga fibrer från barken från inhemska japanska växter, vilket ger materialet egenskapen att kunna kontrollera
både luftfuktighet och temperatur. Washi-pappret tillhandahåller automatisk reglering av luftfuktigheten på 85 till 90 procent,
genom att styra frisättningen av fuktöverskottet.
Panasonic lanserar även nya hällar, som håller exakt temperatur
i kastrull och stekpanna, och på det sättet liknar sous vide-matlagning. På inbyggnadssidan kommer nya ugnar. n
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IFA2015 – Samsung:

Håll koll på sömnen
med nya SleepSense
Nästa år kommer Samsung att introducera
nya SleepSense i Norden. För användaren
handlar det om att en sensor under madrassen registrerar sömnmönstret.

se se till att TVn stängs av om man somnar, att ljuset slocknar, ljudet stängs av och temperaturen i rummet sänks. Det här är bara
början på vad vi kan komma att se framöver. Att få hjälp att göra
saker i hemmet beroende på vad vi gör, som att somna, lämna
hemmet eller komma hem, säger Jonas Råsmar.

– Många har problem med sömnen. Genom
SleepSense får man inte bara en graf över hur
sömnen varit utan även råd och tips på hur
man kan förbättra den, säger produktchefen
Jonas Råsmar.

Chefcollection förbättras

TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

M

ånga av oss vaknar utan att känna oss helt utvilade. Tips och råd kan vänner eller tidningar ge,
men vilket som passar oss själva bäst kan vara

svårt att lista ut.
Samsung ger sig därför nu också in i hälsoavdelningen som
handlar om just sömn. Samsung SleepSense som ska hjälpa användaren att få överblick och hjälp.
Själva sensorn innehåller avancerad teknik i kombination med
medicinskt vetenskap och lättanvänt användargränssnitt. Den
sladdfria sensorplattan placeras under madrassen och man laddar hem applikationen. Under sömnen mäter SleepSense saker
som puls, andning och rörelser med en noggrannhet upp till 95
procent.
Samsung har under utvecklingen samarbetat med doktor
Christos Mantzoros, professor på Harvard Medical School, för att
även kunna erbjuda personlig och professionell expertrådgivning
på hur sömnkvaliteten kan förbättras. Här handlar det om livsstil,
matvanor och fysisk aktivitet.
– SleepSense kan också kopplas till andra smarta produkter
som TV, högtalare eller luftvärmepumpar. På så sätt kan SleepSen-

Genom samarbete med ett antal Michelinkockar fortsätter
Samsung att utveckla sin Chefcollection och gör förbättringar på
vitvaror, hällar, ugnar och kylfrys. När det gäller det sistnämnda så
kommer en ny kylfrys i serien som är helt integrerad med ett djup
på 59,5 cm istället för 65. Volymmässigt tappar man inte kapacitet tack vare ny teknik och nytt material. Väggarna är tunnare
med effektivare isolering.
– Invändigt har vi fräschat upp inredningen. Twincooling håller
koll på fuktigheten för att varor ska hålla längre, vi har luftinsläpp
till varje låda för snabb återkylning. Vi har en speciella låda som
håller två grader lägre temperatur för att optimera lagringen av
kött och fisk. Designen är ren och skåpet kommer med eller utan
display med belysning i handtaget. Fryslådorna är helt utdragbara.
På ugnssidan kommer en helt ny produkt som erbjuder ångkokning och där munstycket placerats direkt på värmeelementet för
bättre effekt. Vatten fylls på enkelt i en behållare.
– Ugnen har utrustats med termometer som är enkel att använda. Displayen har touchskärm där användaren kan få professionella råd om tillagning.
För att styra vitvarorna har Samsung också tagit fram en
smartphoneapp, där användaren kan koppla upp sig till de olika
produkterna. Vid ett långkok kan du följa processen och stänga av
ugnen.
– Inställningarna på appen är samma som på ugnsskärmen. Det
enda du behöver göra är att bekräfta inställningarna du gjort på
själva ugnen för att den ska starta och det är gjort som en säkerhet så att inte ugnen ska kunna startas av misstag.
Tipsen från Michelinkockar kan vara bra att ha tillhands om
man vill imponera på omgivningen.

AddWash

Samsung har genom undersökningar fått fram att 90 procent av
konsumenter i Europa vid något tillfälle velat lägga in merkläder
i tvättmaskinen efter det att den startats. Därför lanserar man
nu nya AddWash, där användaren kan pausa tvättprocessen och
lägga in mer kläder genom en extralucka ovanför huvudluckan.
Förutom den detaljen är tvättmaskinen utrustad med den senaste och smartaste tekniken. Den kan styras och övervakas från
en smartphone utrustad med Android och iOS. Med funktionen
SuperSpeed klarara Samsung WW8500 AddWash en vanlig tvätt
under en timme utan försämrad prestanda.
Andra inbyggda teknologier är ecobubble och en Digital Invertermotor som gör tvättmaskinen mer effektiv, energisparande
och tyst.
Lanseringen förväntas till första kvartalet 2016. n
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Jonas Råsmar, Samsung.
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IFA2015 – Whirlpool:

Whirlpool gjorde IFA-debut
För första gången deltog Whirlpool på IFAmässan. Och det kanske var hög tid med
tanke på att koncernen globalt är nummer 1
när det gäller hushållsmaskiner och med över
100 års erfarenhet. Dessutom är man också
nummer ett i Europa efter förvärvet av Indesit.
TEXT: JAN BJERKESJÖ

W

hirlpools koncern är nu marknadsledande i
Storbritannien, Italien, Frankrike, Polen och
Ryssland.
– Det här är en viktig dag för oss eftersom vi deltar i denna
internationella mässa som ett nytt företag och kan presentera
hela vår varumärkesportföljd med både Whirlpool och Indesit.
Det är ett utmärkt tillfälle att visa vår kunskap och vår förmåga att
förnya oss och tjäna hela spektrumet av konsumenternas behov,
säger Esther Berrozpe Galindo, ordförande Whirlpool EMEA
och Executive Vice President, Whirlpool. Med integrationen av
Whirlpool och Indesit ser vi fram emot att bygga ett ännu starkare
och effektivare företag som fokuserar på långsiktig tillväxt och
värdeskapande.
Whirlpools utställning visade utbudet från alla fem kompletterande varumärken som ingår i koncernen – nämligen KitchenAid,
Bauknecht, Whirlpool, Hotpoint och Indesit.
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Mottot för utställningen var ”24 timmar, Livet under en dag”,
ett koncept för att erbjuda alla konsumenter något som underlättar tillvaron, dygnet runt.
Whirlpool har som fokus att erbjuda intiutiva och användarvänliga produkter tack vare högklassig teknik och banbrytande
design. Spännande funktioner och innovativ anda säger man sig
finna i företagets DNA. Konkret vill bolaget visa upp det genom
sin 6th Sense-teknik, som ger användaren en avancerad prestanda.
Sedan 1919 är KitchenAid gett premiumprodukter till konsumenter som vill lyfta exempelvis sin matlagning till nya nivåer. Varumärket erbjuder ett komplett utbud av små och stora hushållsapparater, köksredskap och redskap som erbjuder ”professionell
prestanda, ikonisk design och hantverksmässig kvalitet”.
Bauknecht fanns med på fjolårets mässa och presenteras för
första gången i år som medlem av Whirlpool Group. Varumärket
erbjuder tysk kvalitet och pålitlighet, i kombination av ”kvalitetsdesign, intuitiv användnig och hög effektivitet”.
Hotpoint är varumärket för ”radikalt innovativa och intelligenta
apparater som garanterar enastående prestanda”.
Indesit är alltså det senaste varumärket i gruppen och det
viktigaste som visades upp var tillförlitliga och praktiska produkter
plus en speciella Aliva Experience. ”Indesit har alltid strävat efter
att erbjuda enkla och praktiska lösningar för personer vars dagliga
rutin är fylld med uppgifter och verksamhet för vilken tid är alltid
för kort”. n

VITT

IFA2015 – Gorenje:

Löfte om bekväm kvalitet
Gorenjes löfte till konsumenterna är att erbjuda bekväm kvalitet och överlägsen användarupplevelse. Det var i alla fall mottot för
bolaget under IFA.
TEXT: JAN BJERKESJÖ

G

orenjes monter visade bland annat upp nya kökslinjen Infinity från Starck, designad av Phlippe Starck.
– I år är det premiär för ett antal nya produkter under Gorenjes och Askos varumärken. Inte minst vad som
skapats i samarbete med Philippe Starck. Därmed förstärker vi
vårt anseende som trendsättare inom vitvarubranschen, som
förenklar användarens dagliga sysslor med sofistikerad design och
innovativa lösningar. Det här blir vårt åttonde år på mässan och vi
ser den som ett utmärkt tillfälle att möta våra affärspartners och
slutanvändare på ett och samma ställe, säger Franjo Bobinac, vd

och koncernchef för Gorenje Group.
Den centrala höjdpunkten på årets utställning var alltså den
senaste raden av köksmaskiner designad av Philippe Starck. Ugn,
häll, fläkt och kylskåp ingår med en kombination av rostfritt stål
och mycket reflekterande glas.
– Det här är vårt flaggskepp, särskilt i Europa, men även på
andra marknader, uppskattar konsumenter designen och funktionerna. Med den här linjen kommer vi att ytterligare stärka vårt
varumärkes rykte och främja försäljningen, säger Marko Mrzel,
Gorenje Chief Sales Officer, om planerna för den nya designlinjen.
Raden av apparater som kallas Infinity tros bli en framgång med
sin tidlösa och klassiska design. Köksmaskiner i elfenben eller
ebenholts med detaljer i koppar från en touch av nostalgi, enligt
bolaget.
På mässan presenterade Gorenje också sin reviderade varumärkesidentitet. Man går från tillverkningsorienterat märke till ett
som lyssnar till användarna. Produkterna ska hålla en hög kvalitet
med praktiska idéer som ledstjärna. n
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Robotdammsugaren
är Årets Julklapp 2015
HUI anger att Årets Julklapp 2015 tar fasta på
den nya robottekniken och mer specifikt servicerobotarna som bidrar med tidsbesparing
och ökad bekvämlighet i de stressade hushållens vardag. Det är en produkt som speglar
årets fokus på hemmet och början på det
smarta hemmet.

F

ör att erhålla titeln Årets Julklapp (av HUI, Handelns
Utredningsinstitut) ska ett eller flera av följande tre
kriterier uppfyllas:
• Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt
intresse under året.
• Produkten skall representera den tid vi lever i.
• Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller
säljas i ett stort antal enheter.
Allt fler av dagens tidspressade konsumenter söker hjälpmedel
för att effektivisera och underlätta sin vardag. Den snabba tekniska utvecklingen driver på robotiseringen i samhället och skapar
verktyg för konsumenter att använda i sin vardag.
Det är ett större fokus på hemmet och ROT-avdragets kommande sänkning har bidragit till en rusning till butikerna för att
renovera och förnya sina hem. Årets Julklapp 2015 speglar ett
starkt fokus på hemmet i kombination med en stor efterfrågan på
bekvämlighet och tidsbesparing. Årets Julklapp är en produkt som
tar fasta på konsumenternas strävan att underlätta vardagen samt
den ökade digitaliseringen och robotiseringen i samhället.

ElektronikBranschens VD Klas Elm presenterar Årets hårda julkapp
2012 - robotdammsugaren - på ElektronikBranschens pressmöte den
15 november för tre år sedan... (Foto: Mats Lundgren).
2012 var tolfte året i rad som ElektronikBranschen korade Årets hårda
julklapp, och det sista året som ElektronikBranschen anordnade ett
pressmöte i samband med korandet.
2013 utsåg ElektronikBranschen (via den första undersökningen hos
butikscheferna i Sverige, BCI, Butikschefsindex) surfplattan till Årets
hårda julklapp, och 2014 utsåg de 171 butikschefer som deltog i det
årets fjärde BCI återigen surfplattan till Årets hårda julklapp, tätt följd
av fitnessarmbandet.

Årets Julklapp 2015 är robotdammsugaren, som uppfyller alla
tre kriterierna för Årets Julklapp.
– Det har länge talats om det smarta hemmet och nu kan vi på
riktigt säga att vi är där, säger Lena Larsson VD på HUI Research.
Robotdammsugaren har blivit en del av vardagen och är den nya
familjemedlemmen.
Prognosen för julmånaden decembers försäljning är enligt HUI
en omsättning på 75 miljarder kronor, vilket innebär en ökning
med 5,0 procent jämfört med december 2014. n

Bara början på robottrenden
Att svenskarna välkomnar ny teknik som
underlättar vardagen är ett tydligt led i det
senaste årets trender kring smarta hemmet –
och enligt Media Markt är utnämningen bara
början på robotens intåg i svenska hushåll.

D

e senaste åren har framväxten av smarta produkter
i våra hem på många sätt revolutionerat våra liv. På
Media Markt har vi sett ett växande intresse hos
svenskarna att hitta ny teknik som kan frigöra tid från exempelvis
hushållsarbete. Att årets julklapp går till robotdammsugaren är
därför inte så förvånande – utan snarare ett tydligt tecken på att
trenden håller i sig, säger Mia Lund Hanusek, marknadsdirektör
på Media Markt.
2015 är det 28:e året i rad som HUI delar ut årets julklapp. Utnämningen ska gå till en produkt på den svenska marknaden som
representerar den tid vi lever i, ansvarar för ett högt försäljningsvärde och som fått ett nyväckt intresse under det gångna året.
Att robotdammsugaren har fått kritik för att inte vara tillräckligt ”i
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tiden” är dock något Mia Lund Hanusek inte håller med om.
– Dagens robotdammsugare är mycket mer avancerade än
när de först lanserades och idag kan du välja mellan en rad olika
funktioner och parametrar för att hitta en dammsugare som passar just ditt hem och din plånbok. Smarta hushållsapparater har
funnits en period, men det är först nu som tekniken på allvar gör
intåg i den gemene svenskens hem, säger Mia Lund Hanusek.
Enligt Media Markts försäljningsstatistik finns de mest robotintresserade kunderna i städer som Göteborg, Stockholm,
Jönköping, Lund och Örebro och man ser en stark trend av mer
medvetna konsumenter som ställer högre krav på funktion och
gärna betalar en extra slant för en bättre dammsugare.
Men det är inte bara robotdammsugaren som kan hjälpa dig
sköta hushållssysslorna på ett mer tidseffektivt sätt. Robottrenden
avspeglar sig tydligt på marknaden och hos elektronikkedjorna
kan du hitta allt från fönstertvättsrobotar till robotgräsklippare,
robotleksaker och olika typer av rengöringsrobotar.
– Den robotteknik vi ser idag är bara början. Tekniken går hela
tiden framåt och inom en snar framtid kommer marknaden kunna
erbjuda ännu fler produkter för att ytterligare förenkla människors liv, avslutar Mia Lund Hanusek. n

App ska förbättra
munhälsan

VITT

Oral-B:s nya produktserie anges ta munvård
till en ny nivå för den som söker en smartare
och mer personligt anpassad borstteknik.

S

martSeries eltandborstar och Oral-B:s app hjälper
användare att förbättra och upprätthålla en god munhälsa och har visat sig öka borsttiden med upp till 140
procent, anger företaget, och berättar att appen har nära 300 000
nerladdningar – och har nu uppdaterats med nya funktioner.
Med SmartSeries-produkterna kombinerar Oral-B hälsa med
teknik för att erbjuda en personlig och lättillgänglig guidning till
en bättre munhälsa. Guidningen sker via en app som laddas ner
till användarens smartphone. Teknologin hjälper till att förbättra
borstvanor genom att till exempel påminna om att använda tandtråd, mäta borsttider och varna om användaren borstar för hårt.
Tidigare i år presenterade Oral-B sin produktserie SmartSeries
och en uppdatering av Oral-B appen på Mobile World Congress i
Barcelona.
– Vi vill hjälpa våra kunder att upprätthålla en god munhälsa
under hela året, inte enbart inför och efter ett tandläkarbesök.
Korrekt borstning är lika viktig som frekvent borstning. Med nya
SmartSeries får du personlig guidning till hur du kan förbättra
din munhälsa, i realtid, säger Sargon Demirdag, Brand Manager
Oral-B.

Mätning ger effekt

En undersökning (IconMobile December Quarterly Report, 2014)
visar att 62 procent av smartphone-användare har någon typ av
app för att mäta och kontrollera sin hälsa. Oral-B:s app tillåter
användaren att göra just det, mäta och personifiera tandborstningen. Att mäta sin hälsa har visat sig ge effekt, de som exempelvis använder en app för att gå ner i vikt, tappade 50 procent mer
än de som inte använder något mätinstrument.
Även för munhälsa har mätning visat sig ge effekt. 83 procent
av användarna som är uppkopplade mot Oral-B:s app ökar sin
genomsnittliga borstningstid från en minut till två minuter och 24
sekunder, och överstiger därmed den av tandläkarna rekommenderade borstningstiden på två minuter. Dessutom fick 60 procent
av användarna en mer omfattande borstrutin genom ökad användning av exempelvis tandtråd, munskölj och tungrengöring.
Oral-B:s app laddas ner gratis från App Store eller Google Play
och fungerar med alla smartphones med Bluetooth 4.0-teknologi – i kombination med en SmartSeries Oral-B PRO 6000, Oral-B
TriZone 6000 eller Oral-B PRO 7000 White & Black. n
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Vakuum, flex & ventilation
Gaggenau anger att man i egenskap av pionjär vad gäller matlagning i ånga står för vidareutveckling av hälsosamma matlagningsmetoder.

V

id årsskiftet presenterade
Gaggenau ett helautomatiskt
rengöringssystem och den
på graden exakta temperaturinställningen
för sous-vide-tillagning för alla kombiångugnar i 400-serien med fast anslutning till
vatten. En ytterligare komplettering är den
nya vakuumlådan som skall vara perfekt
att tillreda livsmedel enligt den skonsamma sous vide-matlagningen med. Nyheten
finns tillgänglig från och med våren 2016 i
en design som passar till ugnsserien 400.
– Exklusiv matlagningskultur och hälsomedveten njutning av mat står i fokus hos
Gaggenau. Med vakuumlådan avrundas
utbudet för hälsosam matlagning på haute
cuisine-nivå, kommenterar Sven Schnee,
internationell chef för märket Gaggenau.
Fördelarna med vakuumerade livsmedel
övertygar inte bara stjärnkockar – ingredienserna tillreds sous-vide (under
vakuum) utan att näringsämnen, vitaminer
och mineraler går förlorade. Samtidigt
bibehålls de naturliga smakämnena i
livsmedlen vid en konstant låg temperatur på 50 till 95 grader. Experterna och
entusiasterna lovprisar sous-vide-matens
ojämförliga textur, berättar Gaggenau, och
förklarar att utöver den rena njutningen
innebär den längre hållbarheten, genom
att livsmedlen inte har någon kontakt med
syre, flera fördelar – färskt tillagade såser,
chutneys, marmelader eller andra redan
öppnade livsmedel i glaskärl håller sig
färska längre om återförslutningen sker
med undertryck. Två ytterligare fördelar är
den utrymmessparande förvaringen och
den tidsbesparande marineringen.
För vakuumering på professionell nivå
erbjuder Gaggenau vakuumlådan i samma
design som ugnsserien 400 i massivt rostfritt stål, alternativt i färgen Gaggenau Antracit. Den har tre vakuumnivåer och även
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värmeförslutningssteg, vakuumnivån ställs
in genom att ange hur många procent syre
som ska sugas bort. Värmeförslutningssteget reglerar hur länge värmeförseglingen
ska hålla. Vakuumlådan är inbyggd - precis
som värmelådan från Gaggenau - och passar in i en 14 cm hög standardnisch.

Flex-induktionshällar

Oöverträffad precision, snabb och flexibel
matlagning, samtidigt som energiförbrukningen är låg – Det är fördelarna med
de nya Flex-induktionshällarna, anger
Gaggenau, och berättar att hällarna uppfyller alla de krav som ambitiösa kockar
ställer och är mycket väl lämpade för
inplanering även i mycket små kök. Med
nya funktioner kan matlagningskärlen
placeras fritt och förskjutas för att reglera
temperaturen. Ett indikeringskoncept
skall göra Twist-Pad-manövreringen med
avtagbart magnetvred speciellt smidig
och intuitiv. De minimalistiskt designade
Flex-induktionshällarna monteras in plant
eller ovanpåliggande med synlig kant, och
levereras från oktober 2015.
De nya produkterna har design i vitt och
orange, där bara de funktioner som kan
användas för tillfället visas. Dessa styrs genom att vrida eller peka på Twist-Pad. Vid
rengöring eller barnsäkring tas magnetvredet enkelt bort.
Flex-funktionen kopplar samman zoner
så att stora kärl, såsom stekgrytan eller
tillbehör som Teppan Yaki eller grillpanna,
på så sätt kan användas på hällen.
Matlagningsfunktionen anges vara
idealisk för fritering, sjudning eller för
tillredning av såser, och med den kan hällen förinställas i tre temperaturzoner och
kärlen flyttas från uppkokningszonen till
småkokningszonen.
Gaggenaus Flex-induktionshällar CI

292/290/282/272/262 finns i bredderna
60, 70, 80 och 90 cm. De har då en eller
två Flex-induktionskokzoner. De kan fås
med ram i rostfritt stål eller utan ram och
kan monteras plant eller ovanpåliggande.

Integrerbar rumsventilation

Högeffektiva lösningar, mångfaldig design
och enkel installation, det är vad Gaggenaus ventilationsserie 200 anges stå för.
De utdragbara fläktarna AF 200/210/211
samt inbyggnadsfläktarna AC 200 är
nyheter som kompletterar serien. De går
att kombinera med Gaggenaus samtliga
hällar och de går även att bygga in i alla
köksarkitekturer. De finns i borstat rostfritt
stål, aluminium och glas, och kokzonen
lyses upp med dimbart vitt LED-ljus. Nyheterna har energiklass A samt A+ och finns
tillgängliga från november 2015.
– I exklusiva miljöer ställs framför allt
rumsventilationen inför nya utmaningar
vad gäller både apparaternas design och
funktionalitet. I vår egenskap av att vara
innovativ marknadsledare presenterade
vi redan 1982 världens första utdragbara
fläkt för inbyggnad i överskåp och sedan
dess har vi konsekvent utvecklat ytterligare högpresterande skräddarsydda ventilationslösningar för kök hemma, berättar
Sven Schnee.
De 60 och 90 cm breda utdragbara
fläktarna AF 200/210/211 finns i fem olika
utföranden och är primärt avsedda för
diskret inmontering i överskåp. Enheten
startas genom att man trycker på handtagslisten. Utöver detta finns även en
patenterad nedsänkningsram, som gör
att fläkten integreras och försvinner in i
överskåpet, berättar företaget.
Även inbyggnadsfläktarna AC 200 i
bredderna 52, 70 och 86 cm anges kunna
installeras närmast osynligt i överskåp.
Speciellt bekväm är automatik-funktionen i den utskjutbara fläkten då effekten
automatiskt anpassas till hur mycket
matos som uppkommer, anger Gaggenau.
Samtliga modeller finns för frånluft eller
recirkulation. n

PureJuice, Triblade & glas

VITT

Kenwood lanserar en slowjuicer, en kraftfull stavmixer och två
nya frukostserier – där den ena är i glas.

K

enwoods nya juicepress PureJuice, en så kallad slowjuicer, är en juicepress som
arbetar med en vals som är utformad som
en spiral som i sin tur mosar och maler
fibrerna i frukt och grönsaker. Till skillnad
från den juice som pressas i råsaftscentrifuger betyder det att i den färdiga juicen
finns mer fibrer, enzymer och mineraler
kvar då den bättre utnyttjar frukten och
grönsakerna, berättar Kenwood, och förklarar att en slowjuicer arbetar på avsiktligt lägre hastighet än en råsaftscentrifug
just för att lyckas med detta.
PureJuice anges kombinera snygg design
med smart funktionalitet. Juicen rinner
efter att den pressats direkt ut i glaset
eller i en juicebehållare. Resterna från
frukten och grönsakerna stöts automatiskt
ut i en restbehållare. Dessutom har pres�sen en självrengörande funktion samt ett
droppstopp med gummiskydd vilket gör
maskinen lättskött. Rengöringsborste ingår
som tillbehör och de löstagbara delarna
till PureJuice tål maskindisk.
Kenwood PureJuice kommer i mars 2016
och finns i tre olika varianter – PureJuice
JMP600WH, JMP600SI och JMP800SI.

Triblade System Pro

Med sin 1000-watts motor är Triblade
System Pro Kenwoods mest kraftfulla
stavmixer någonsin. Med det patenterade
Triblade-systemet har stavmixerns teknik
förfinats för att bli det mest kompletta
köksverktyget man kan tänkas behöva.
Med ett enkelt tryck mosar stavmixern
frukt och grönsaker, vispar grädde, hackar
nötter och river morötter snabbt och effektivt, anger företaget, och berättar att
med det effektiviserade Triblade-systemet
riktas maten direkt in i mixerns skärblad
vilket reducerar suget från botten av

blandskålen och gör stavmixern snabb
och effektiv. Stavens blandningsfot är
dessutom 33 procent större än standard
vilket gör den utmärkt att mixa i större och
djupare kärl med.
Stavmixern har en 1000-watts motor
för en optimal hastighet och det anges
också göra mixern kraftfull nog att köras
under en längre period utan att överhettas. Hastigheten justeras steglöst och
dessutom finns en turboknapp. Och tack
vare det ergonomiska gummihandtaget
skall stavmixern kunna manövreras med
en hand utan att glida ur greppet.
De tillbehör som medföljer vid köp är
mixer och visp av rostfritt stål samt en
enliters kanna med mätskala. Kenwood
Triblade SystemPro kommer i mars 2016
och finns i två modeller – HDM800SI och
HDM802SI (till vilken det också medföljer
ett purétillbehör i metall).

Frukostserie i glas

Kenwood lanserar Persona, som en frukostserie av högsta kvalitet och med en
unik och minst sagt iögonfallande design
helt i glas. Frukostserien anges vara tillverkad av förstklassiga material för att klara
extrema temperaturer utan att spricka.
I frukostserien ingår en vattenkokare
(ZJG801CL) och brödrost (TOG800CL).
Produkternas glas är tillverkat av SchottDuran som är världsledande inom laboratorieglas. Det innebär att produkterna
klarar både extremt varma temperaturer
och hastig avkylning utan att spricka.
Vattenkokaren är på 1,7 liter och har
en fyrkantig form som blir till ett vackert
konstverk när vattnet kokar upp, meddelar
Kenwood, och berättar att brödrosten är
minst lika tjusig den, med sina infraröda
värmerör som bryner brödskivorna.
Kenwood Persona kommer i mars 2016.

Frukostserie K Sense

Med inspiration från Kenwoods hjälte,
köksmaskinen Chef Sense, lanseras nu
frukostserien K Sense. Serien innehåller
vattenkokare (ZJM401TT), brödrost (TCM401TT) och citruspress (CPP400TT) av
absolut högsta kvalitet i kombination med
Kenwoods klassiskt eleganta design, anger
företaget.
K Sense kommer i mars 2016. n
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Med den smarta Chef Collection-ugnen
NV9900 slipper man springa till köket för
att se hur lång tid som återstår, eller febrilt
leta efter den rätta tillagningstemperaturen.
Samsung NV9900 är nämligen utrustad med
inbyggt WiFi.

Samsung DW9000 är utrustad med den
egenutvecklade tekniken WaterWall, vilket
innebär att jetstrålar i botten på maskinen
skapar en svepande vägg av vatten och på
så sätt täcker hela diskmaskinens nedre
botten.

Med Chef Collection-hällen NZ9900 behöver
man inte fundera på plattans temperatur.
De virtuella lågorna hjälper användaren läsa
av zonens aktuella värme och är en bekväm
hjälpreda för den som är van att kunna läsa
av värmen på lågorna hos en gasspis.

Smart teknik i köket ökar
intresset för matlagning
Svenskarna blir alltmer matlagningsintresserade, vi hungrar
efter ny teknik och kunskap om matlagning och mat. Med hjälp
av smarta vitvaror utvecklar och underhålls intresset för köket
och lusten att skapa.

procent) har erkänt att de försöker imponera på familj och vänner med färdigheter
och kunskaper i köket.

E

Utveckling och förbättring av köksteknik
står högt i kurs bland svenskarna. 84
procent tror att smarta vitvaror skulle
innebära en förbättring av deras dagliga
användning av köket. Bland de smarta vitvaror som är mest efterfrågade återfinns
bland annat:
* En tvättmaskin som kan hitta och diagnostisera fel samt meddela användaren
om möjliga lösningar direkt till telefonen,
något som skulle spara både tid och
pengar (57 procent).
* En ugn som via en app uppmärksammar när ugnen värmts upp eller när maten
färdig (53 procent).
* En tvättmaskin som kan hanteras på
distans via en mobilapp (49 procent).
Samsung anger att man ligger långt fram
gällande utvecklingen av smarta vitvaror,
och har i dagsläget några som kan styras
via appen Smart Home. En av dessa, varmluftsugnen Chef Collection NV9900, ingår
i Chef Collection-serien. Även tvättmaskinen WW9000 har WiFi-uppkoppling.

n ny studie visar att Sverige är
ett av de mest matlagningsintresserade länderna i Europa.
Studien, som är genomförd i tolv europeiska länder på uppdrag av Samsung, visar att
vårt intresse för mat och matlagning har
ökat – och detsamma gäller även användandet av köksteknik. Smarta vitvaror och
andra tekniska produkter gör att vi blivit
bättre på att göra flera saker samtidigt i
köket vilket effektiviserar processen och
kan förbättra kvaliteten på matlagningen.
– Dagens smarta kök har gett matlagningsintresset ett rejält uppsving i Sverige
och lett till en förändring av hur vi kan
och vill experimentera i köket. Den nya
eran av ”uppkopplade” kockar har snabb
tillgång till tips, råd och recept samtidigt
som de gärna använder smarta vitvaror för
att underlätta en kreativ och inspirerande
matlagning, säger Jonas Råsmar, produktchef på Samsung Electronics Nordic.
Matlagningens stigande popularitet
noterades också i Samsung Techonomic
Index för 2015, där det framgår att 84
procent av européerna använder smarta
vitvaror och köksmaskiner dagligen. Den
genomsnittliga europén spenderar strax
över en timme i köket varje dag, en ökning
på 14 minuter jämfört med 2014. I Sverige
uppger över tre fjärdedelar (77 procent)
att mat och matlagning är en av deras
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favoritsysslor. En av tio svenskar har under
de senaste två åren köpt smarta vitvaror
för att förbättra sina färdigheter i köket
och sex av tio tycker att smarta vitvaror får
deras kök att kännas som ett mer allsidigt
rum.
Tidsaspekten är också viktig – nästan tre
av fem (59 procent) av de tillfrågade tror
att smarta vitvaror skulle hjälpa dem att
effektivisera köksarbetet och lämna mer
tid till umgänge med nära och kära.

Digitala inspirationskällor

Dagens sociala medier och digitala plattformar gör källan till inspiration oändlig.
Med hjälp av videobloggar, TV-program
och sociala medier har alla möjlighet att
utveckla sina matlagningsfärdigheter. En
av tio svenskar använder dagligen sin surfplatta för att hitta recept och inspiration.
Mer än hälften av de tillfrågade svenskarna (52 procent) säger att de har använt
mat- eller matlagningshemsidor det senaste året för att hitta tips och recept och
en tredjedel har använt matbloggar. En av
sju söker efter inspiration på Instagram
medan en femtedel använder Facebook.
Inspirationen fungerar inte bara som en
steg på vägen mot det färdiga resultatet,
enligt svenskarna är kunskap om råvaror
och matlagning minst lika viktigt som den
färdiga rätten. Hälften av alla svenskar (49

På svenskarnas önskelista

Mer från undersökningen

Enligt undersökningen älskar svenskar
matlagning – 77 procent hävdar att matlagning och mat är en favoritsyssla. Det är
högre än i Frankrike (59 procent), Polen
(57 procent) och Nederländerna (51 procent) plus fem andra europeiska länder.
Den populäraste smarta vitvaran är
kylskåpet (35 procent). n

Nya
färger!

Electrolux Assistent
din perfekta hjälpreda i köket
Förvandla vardagsutmaningar i köket till njutbara stunder med en hushållsassistent. En kraftfull maskin i metall med
1000W motor, degkrok, visp, blandare och två stora skålar gör att du kan förbereda en fest för 20 personer eller en
middag för två. Med åtta olika färger, kan du vara säker på att du hittar en som passar ditt kök perfekt. Det går även
att utrusta din Assistent med ytterligare tillbehör från Electrolux.
Läs mer på www.electrolux.se

V IT T
UTVECKLAD SPORTBLENDER

EN TRIO DAMMSUGARTILLBEHÖR

Electrolux nya serie dammsugartillbehör Perfect Care skall enkelt
städa upp djurhår, rengöra bilinredning och ömtåliga föremål. Tillbehören finns i tre kit som komplement till dammsugarserien Ultra
Collection, där modellerna UltraOne, UltraSilencer, UltraCaptic och
UltraFlex ingår.
– Med Perfect Care har du dammsugartillbehör för varje situation. Städning ska aldrig behöva stå i vägen för din livstil, säger Malin
Källström, produktchef för Electrolux Small Appliances.
Animal Care är ett kit specialdesignat för djurägare, och består
av ett munstycke som snabbt avlägsnar hår och fibrer från mattor
och möbler, samt den roterande borsten MiniTurbo, som anges vara
varsam mot möbelklädsel men samtidigt effektiv mot damm och
djurhår.
Delicate Care är en trio verktyg som försiktigt rengör ömtåliga ägodelar. Ett borstmunstycke möjliggör varsam dammsugning av allt från
lampskärmar till känsliga gardiner, möbelmunstycket tar bort fibrer
och partiklar från möbelklädsel och en premium-microfiberduk skall
fungera på alla typer av ytor.
Clean and Tidy är ett kit för alla ytor ovanför golvet. Utöver Miniturbo-munstycket och borsten för att dammsuga ömtåliga föremål
inkluderas även ett flexibelt verktyg med löstagbart borsthuvud för
att nå trånga hörn, mellan bilsäten och i andra skrymslen. n

Empire berättar att C3 Mix&GO-serien fortsätter att generera mycket
försäljning, att den populära produktserien innehåller några av sveriges mest sålda blenders och att den stora efterfrågan har lett till att
företaget sedan lanseringen av den första Mix&GO-produkten valt att
utveckla serien med fler och fler komplement för att produkten ska
passa alla möjliga blendningsuppgifter kunden kan tänka sig.
Den första Mix&GO blendern finns i svart/silver och till produkten
medföljer två behållare att kunna ta med när man är på språng, samt
recept för att ge inspiration till nya smaksammansättningar.
När Empire såg den stora efterfrågan av produkterna tog de fram
nya tillbehör till produkten – en variant som de är mycket stolta
över är ett utökat paket som de kallar Mix&GO PRO. Det utökade
produktpaketet är en 3-i-1 produkt, med blender, juicepress och
kvarn – vilket innebär att den klarar att mixa, mala och pressa juice.
En av dryckbehållarna (som är 50 cl stor, medan de två andra är på 75
cl) är en dubbelväggsbehållare gjord för att hålla drycken fräsch ännu
längre.
Det rostfria knivbladet drivs av en motor på 300 watt och den har
två hastigheter plus pulsfunktion. C3 Mix&GO behållare/flaskor är
fria från Bisfenol A (BPA). n

AUTOMATISK DOSERING

Med i-Dos doseras automatiskt den rätta mängden flytande tvättmedel som behövs för varje tvätt, baserat på vilket program som
används, tvättmängd och hur smutsig tvätten är, anger Siemens, och
berättar att det räcker med att du sorterar din tvätt och fyller på det
flytande tvättmedlet en gång i månaden, i-Dos-systemet gör resten
av jobbet så att du har mer tid för annat.
Vi är ofta osäkra på hur mycket tvättmedel vi ska använda, där
både användning av för mycket och för lite tvättmedel kan innebära
konsekvenser. Underdosering kan medföra att vit tvätt blir grå, riskera
att ”bränna” in fläckar så att de aldrig försvinner och lämna tvätten
illaluktande. Å andra sidan leder överdosering till högre risk för allergier och synliga tvättmedelsrester på kläderna. För mycket tvättmedel
kan även innebära extra sköljningar som både slösar på vatten och
ökar kostnaden per tvätt.
– Det här är definitivt ett stort steg framåt när det kommer till att
ta hand om både dina kläder och miljön. Det smarta doseringssystemet i-Dos från Siemens frigör värdefull tid för våra konsumenter, tid
de kan spendera med vänner och familj, istället för att fastna med
tvätten, säger Stephane Garrido, Senior Product Manager Laundry
Siemens.
Tvättmaskiner med det automatiska doseringssystemet i-Dos är
stjärnorna i Siemens tvättmaskinssortiment – iSensoric. Med innovativ sensorteknologi erbjuder iSensoric smarta funktioner som gör
tvätten enklare, mer flexibel och bekvämare än någonsin tidigare,
anger företaget. n
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Ett samtal – alla produktEr
sEVErIN svenska aB · Tel: 08-12 13 74 00 · info@severin.se · www.severin.se
sEVErIN – är ett tyskt företag och en av Europas största tillverkare av elprodukter för hushållet. Egen design och utveckling under mer än hundra år har skapat ett
program med bredd och kvalitet. I företagets affärsidé ligger att alltid ge mycket för pengarna.

V IT T
DITT UNIKA KAFFE MED ETT KNAPPTRYCK

FÖRNYAD SERIE MATAVFALLSKVARNAR

InSinkErator har uppdaterat sin serie av matavfallskvarnar – Mserien. Serien anges vara utvecklad för att passa hushåll av alla
storlekar och budgetar, vilket skall göra den perfekt för såväl mindre
som större hushåll.
En matavfallskvarn gör det möjligt att göra sig av med matavfall
på ett snabbt, effektivt och hygieniskt sätt – dessutom tar man bort
risken för dålig lukt och bakterier i köket genom att slippa förvara
organiskt avfall under diskbänken, anger företaget, och berättar att
deras matavfallskvarnar är utrustade med slipelement tillverkade av
rostfritt stål av högsta kvalitet, som enkelt maler ner matavfall till små
partiklar och spolar ner det i avloppet.
Malningsprocessen är säker, utan användning av vassa knivar
eller blad. Avfallet spolas vidare till vattenreningsverket där det kan
omvandlas till gödningsmedel eller rötas till biogas som används som
bränsle eller för uppvärmning.
Den förnyade M-serien består av tre matavfallskvarnar - M46, M56
och M66 - som får plats under diskbänken och anges vara enkla och
snabba att installera.
– En matavfallskvarn är perfekt för hantering av organiskt avfall i
moderna hem. Det är ett enkelt och snabbt sätt att göra sig av med
matavfall, vilket innebär att man spar på såväl plats, tid och energi,
samtidigt som man slipper gå ut med illaluktande sopor. Med den
förnyade M-serien blir det nu möjligt för fler att ha råd med denna
vardagslyx, säger Linda Phoutthasak, europeisk marknadschef på
InSinkErator. n
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Smaken är unik och i allra högsta grad individuell. Därför har
De’Longhi tagit fram en helautomatisk kaffemaskin som anges kombinera företagets mångåriga kaffeexpertis med högkvalitativ teknologi
och elegant design – med ett enkelt knapptryck skapar man sin unika
kaffe helt efter tycke och smak.
De’Longhi meddelar att man är den världsledande specialisten på
espressomaskiner som alltid designar och tillverkar produkter med
det lilla extra för att göra vardagens rutiner till härliga upplevelser.
Den nya helautomatiska kaffemaskinen Primadonna Elite erbjuder
ett stort utbud av kaffedrycker, allt från espresso till latte macchiato,
som alla går att anpassa efter den personliga smaken. Maskinen har
försetts med LatteCrema systemet som anges garantera ett krämigt
mjölkskum med en silkeslen konsistens och perfekt värme för alla
möjliga kaffebaserade mjölkdrycker.
Via pekskärmen i färg kan man justera den förvalda kaffedryckens
smak, arom, temperatur och mängd kaffe. Inställningarna sparas
sedan i en profil som gör det enkelt att välja sin favoritdryck igen. Via
en app kan man även styra maskinen via Bluetooth. I appen kan man
läsa maskinens användarmanual, justera maskinens inställningar,
inspireras av intressant kaffekunskap eller helt enkelt be maskinen att
göra en kaffe.
Primadonna Elite från De’Longhi kommer i mars 2016 i två modeller – ECAM65055MS och ECAM65075MS. n

STRYKSTATION FÖR ALLA MATERIAL

Med Brauns strykstationsserie CareStyle5 kan man förvänta sig ett
perfekt resultat, oavsett vilket material man stryker, anger företaget,
och berättar att strykstationerna har försetts med en Eloxal 3D BackGlide stryksula som är den första av sitt slag som kan stryka över alla
hinder – knappar, blixtlås och sömmar, utan problem.
Ångstationenerna har en större ångvolym jämfört med ångstrykjärn. I kombination med ett högre tryck tränger ångan in i tyget på
ett finfördelat sätt vilket skall göra strykningen snabb och lätt.
Braun Eloxal 3D är den första stryksula som kombinerar den
särskilda beläggningen med en unik kurvform som anges garantera
360-gradig glidförmåga i alla riktningar.
Den smarta iCare teknologin justerar temperaturen automatiskt
och i kombination med ett textilskydd anpassar sig strykstationen
efter vilket tyg som ska strykas, från tunna och fina till grövre tyger,
anger Braun.
Strykstationerna har även funktioner som till exempel digital
display, automatisk avstängning efter tio minuter och enkel kalkrengöring.
De fem produkter som ingår i CareStyle 5-serien är CareStyle 5
IS5022, IS5042, IS5043, IS5044 och IS5056. n

VITT
KYLSKÅP MED 49” DISPLAY

LG lanserar Transparent Cooler – ett kylskåp med en 49-tums Full
HD LCD-skärm i dörren samt inbyggda högtalare på 2 x 10 watt. Med
LG Transparent Cooler kan butiker och restauranger visa dynamisk
reklam på en yta som tidigare inte använts eller varit helt statisk.
– I de flesta fall är kylskåpsdörrar i restauranger och butiker en
exponeringsyta som inte utnyttjas alls. Med LG Transparent Cooler
blir kylen ett naturligt blickfång i butiken eller restaurangen, som kan
utnyttjas för att visa rörligt innehåll och som snabbt och enkelt kan
anpassas för exempelvis kampanjer, säger Fredrik Lundqvist, Nordic
Marketing Manager Information Display på LG Electronics.
Den 49 tum stora IPS LCD-skärmen har försetts med LG:s senaste
bildskärmsteknik kallad M+. Med denna teknik har genomskinligheten ökats avsevärt så att innehållet i kylen klart kan ses genom
skärmen. En inbyggd sensor känner av om någon står nära kylen och
gör då reklammaterialet på skärmen mer genomskinligt så att kunden
lättare ser vad som finns inuti kylskåpet. Om ingen står nära kylen så
minskas transparensen så att det rörliga videomaterialet som visas på
skärmen prioriteras och blir tydligare.
Innehåll kan spelas upp på kylskåpsdörren på två sätt. Det första
alternativet är att koppla en mediespelare eller dator direkt till kylskåpet via HDMI. Det andra alternativet är att utnyttja den inbyggda
LG webOS for Signage-plattformen, som tillsammans med tillämpningar från företag såsom Smartsign eller Dise ger möjlighet att styra
innehållet på ett eller flera kylskåp samtidigt.
Kylskåpet är på 479 liter och har yttermåtten 73 x 66 x 183 cm. n

KRAFTFULL BLENDER

Blend-X är en ny serie blenders från Kenwood som skall leverera
långt över förväntan. Seriens toppmodell, Blend-X Pro, anges vara
den mest kraftfulla och intelligenta blender som Kenwood någonsin
utvecklat. Med ett enkelt tryck krossar den is till drinkar, mixar en hälsosam smoothie, maler färska kaffebönor, hackar en salsa eller mixar
en nyttig barnmatspure.
Blend X-Pro har 1400 watts motor och är försedd med ett knivbladssystem framtaget av Kenwood, Multizone Blade Technology,
som är fördelat på tre olika plan. Knivbladens placering gör att de
produkter som blandas är i kontakt med knivarna hela tiden och
därför rörs om ordentligt, berättar företaget. Blend X-Pro har sex
förinställda program samtidigt som det går att justera hastigheten
manuellt eller använda pulsfunktionen. Blendern är försedd med en
glasbägare på 1,6 liter. n

COOL DESIGNKYL

Serie 8-kyl/frysen ”Cool Classic” från Bosch har en retrolook i kraftfullt rött eller klassiskt vitt, och kommer i januari/februari 2016.
Retrolooken passar in både i ett modernt kök med sitt metallbälte
och sin högglansiga yta, men också till ett retrokök för att få till den
där lilla extra 50-talskänslan, anger Bosch, och berättar att insidan är
allt annat än retro – innovativ teknik som håller maten färsk längre
och NoFrost system som avfrostar automatiskt, och A++ klass.
Under retroskalet finns bland annat:
* NoFrost system som förhindrar isbildning och underlättar
vardagen för användaren; inte enbart slipper man att frosta av själv,
det blir dessutom lättare att se vad frysen innehåller när ingen frost
täcker luckor och matvaror.
* MultiAirflow System för en jämn, kall temperatur och garanterat
bättre hållbarhet för matvarorna.
* ChillerBox är en låda som är lite kallare än resten av kylskåpet,
vilket är bra för kött, fisk och pålägg.
* CrisperBox är en låda för frukt och grönt, med fuktighetsreglage
för att få matvarorna att behålla sin spänst och fräschhet längre.
Cool Classic är två meter hög och 67 cm bred (djupet är 71 cm),
och volymen är 233 liter kyldel plus 86 liter frysdel. n
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Bara några rader...

J

...är Julen bättre nu?

ulen - traditionernas högtid - står inför dörren och man
minns julen förr, men var den verkligen bättre då?
Det första minne jag har från branschen och julen
är när jag var tolv år och satt som tomtenisse i min morbrors radioaffärs fönster en skyltsöndag. För den yngre läsaren
kan jag berätta att på den tiden så var det inga söndagsöppna
butiker, folk gick man ur huse för att gå ut och titta på butikernas
skyltningar.
Lönen för att sitta och vinka till åskådarna utanför i cirka fem
timmar var en korv och en Festis, jag har alltid sålt mig för billigt!
Minnet jag har är att det var ”enorma” snödrivor på gator och
trottoarer. Julen är bättre nu med högre inkomst.

N
E

är man blev lite äldre var ju drömmen att få ett jobb
under jullovet så när det var pryodags sökte jag till
en livsmedelsaffär för att få jullovsjobb, och blev
erbjuden det när pryotiden var slut. I en livsmedelsbutik, där fick
man verkligen slita inför julen. Julen är bättre nu, besöker bara
livsmedelsaffären för att inhandla julmaten.

fter plugget, och lumpen, var det jobb på Radio- &
TV-avdelningen på Stockholms största varuhus. Tjock
TV skulle slås in i julpapper som familjejulklapp – ett
nästintill omöjligt uppdrag att få det snyggt!
Julklapparna är betydligt mindre nu, telefoner och ”plattor” är
betydligt lättare att slå in och i många fall sköter konsumenten
själv inslagningen, Julen är bättre nu.
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O
P

m Du har läst så här långt vill jag erkänna en sak
som bara får stanna mellan oss. Har aldrig tittat på
Kalle Anka på julafton eftersom programmet inte har
uppskattats av mig.
För cirka 20 år sedan började SVT sända Svensson, Svensson
klockan 20.00 på julafton. Ett program helt i min smak som inte
missas, Julen är bättre nu när det gäller TV-program.

ersonligen har jag aldrig förstått mig på de julsånger
som man sjöng förr – Hej tomergubbar slå i glasen,
musikanter från Skaraborg, Räven raskar över isen
inspelade på kassettband C90. Numera är det Peter Jöback och
Hem till Jul som spelas via Spotify. Julen är bättre nu när det gäller musiken.
Det finns dock en tradition som inte har förändrats och det är
Julmusten som smakar som den alltid har gjort!
Återstår att önska Dig God Jul PETER STRAND/BRANSCHKANSLIET
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DxO ONE. En kompakt kamera i hög kvalitet som passar din
iPhone och iPad perfekt så att du kan ta fantastiska bilder
varsomhelst, närsomhelst. DxO ONE är lika kraftfull som en
toppmodern systemkamera fast med en storlek som ryms
i fickan. Därmed kan du alltid ha den med dig, anslut den
snabbt och enkelt till Lightning-kontakten på din iPhone
och du är redo att ta bilder med fantastisk kvalitet.

Med en kraftfull kamera i fickstorlek,
som passar perfekt till din iPhone,
tar du fantastiska bilder, snabbt och enkelt.

focusnordic.se

dxo.com

