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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 4 nummer/år.

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

ANNONSPRISLISTA 2016

UTGIVNINGSPLAN 2016

Annons		
Fyra helsidor
Fyra halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
80 000 kr (20 000 kr per helsida)
44 000 kr (11 000 kr per halvsida)
30 000 kr
17 000 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		

Annonsmaterial		
16 mars			
8 juni			
5 oktober		
30 november		

Utgivning
25 mars
17 juni
14 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, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
Mobil: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se

----------------------------------------------------------
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Det hela började med digitaliseringen. Spelplanens ambition var att skapa ett
forum där TV-branschen kunde samlas. Den 4 februari anordnades evenemanget
för 13:e gången i ordningen sedan starten 2004.

Audiofly är ett australiensiskt företag som grundades 2011 av musiker, som designar och bygger hörlurar – och nu finns företagets produkter tillgängliga i Sverige.

Det har ryktats om en fullformatskamera från Pentax, och nu är den här. Pentax
K-1 har WiFi/GPS, är väderskyddad samt anpassad för fotografering i mörker.

Canon har lanserat sitt nya flaggskepp, EOS-1D X Mark II, som den maximala kombinationen av bildkvalitet, upplösning och hastighet.

Vi lever i en tid av snabb förändring. Det arbetssätt vi använde oss av i går, kanske
inte fungerar i morgon. Det arbetssättet kanske inte heller är lagligt i morgon. Det
är dags att redan nu arbeta proaktivt för en bättre morgondag.

Philips TV fortsätter sin långsiktiga strategi med att flytta bildkvalitetstekniken från
toppmodellerna till mellanklassen.

Panasonic förklarade på Panasonic Convention 2016 att allt handlar om Premium
Customer Experience, och att företaget är trendsättare inom 4K-värdekedjan.

Klas Elm summerar intrycken från CES, som är världens största mässa för hemelektronik och som årligen genomförs i början av året i Las Vegas.

Vitvarubranschen har under ett enskilt år aldrig haft så hög omsättning som förra
året. 2015 blev därmed bättre än det tidigare rekordåret 2010 och branschen
omsätter nu över 14 miljarder i konsumentledet. Branschen visar dessutom på en
av de största uppgångar vi någonsin haft under ett enskilt år.

Behöver du lösa kunders problem
med störningar och dålig bild?

Rekommendera
Sveriges pålitligaste
tv-leverantör!
Förutom vår svårslagna driftsäkerhet
kan vi också skryta med:
Byt fritt – byt kanalpaket när du vill
under avtalstiden.
HD-kanalerna ingår i priset.
Vår playtjänst ToGo ingår för alla.
Kanalpaket från

Sveriges mest prisvärda grundpaket
– bara 198 kr/mån!

198 kr
/mån

Sveriges pålitligaste tv-leverantör enligt Svenskt kvalitetsindex 2015.

Distriktschef Väst
Anders Lindgren
0765-26 25 55

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Distriktschef Öst
Christian Jakobsson
0765-25 27 49

Distrikt Stockholm
Victor Liljeroth,
Sales Manager Retail
0768-83 80 54

Distriktschef Norr
Marcus Sundelin
0706-65 88 67
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Calle Sundell
0709-11 88 67
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Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - klas.elm@branschkansliet.se
(foto: Gordon Andersson)

opyswede trummar på med känsloargumenten som vanligt. Det är ”de
stora rika elektronikföretagen som inte vill betala struntsummor till stackars
fattiga rännstenskonstnärer”. När det egentligen handlar om att svenska
konsumenter inte borde betala ytterligare 500 miljoner kronor årligen för något de inte
sysslar med. Och dessutom till en privaträttslig organisation utan insyn. För den som vill
få en visuell beskrivning av hela frågan, finns Filmen om Copyswede på Vimeo (vimeo.
com/156147356)
På hemsidan Stoppa Gigabyteskatten punkterar vi ett antal myter som Copyswede
enträget vill befästa. Här är några exempel:

Annonsering & prenumerationsärenden
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Utgivare
Eor AB
Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Tryckeri
Danagård Litho
Box 33
599 21 Ödeshög
tel: 0144-761 00
www.danagardlitho.se
Rateko – ISSN: 2001-8576
Såväl tidning som tryckeri är
miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Rateko utgivning 2016:
#1 – 25 mars
#2 – 17 juni
#3 – 14 oktober
#4 – 9 december
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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ör att följa frågan och läsa om hur vi vill förhindra att privatkopieringsersättningen blir till en svensk Gigabyteskatt kan du följa oss på:
Facebook: https://www.facebook.com/stoppagigabyteskatten/
Twitter: https://twitter.com/Gigabyteskatten
KLAS ELM
Hemsida: www.stoppagigabyteskatten.se				

NYHE TE R
NU TAR VR KLIVET IN I SVENSKARNAS HEM

Att Virtual Reality varit en snackis de senaste åren är det nog få som
har undgått, men på Mobile World Congress i Barcelona i slutet av
februari i år blev det ännu tydligare, anger Media Markt, som menar
att VR är här för att stanna och tipsar om de senaste trenderna på
området.
Från att bara ha handlat om spel och underhållning har Virtual
Reality den senaste tiden tagit ett stort kliv framåt och syns nu i allt
fler och större sammanhang. Forskning från Stanford Virtual Human
Interaction Center visar bland annat att VR kan öka din empatiska förmåga och fungera som ett verktyg för konfliktlösning och lärande. På
Media Markt har man uppmärksammat kundernas nyfikenhet under
en längre period, men tror att det är först nu som trenden kommer
slå på riktigt.
– Vi har haft VR-produkter i vårt sortiment sedan slutet av 2013.
Hittills har försäljningen varit centrerad kring Stockholmsområdet,
men på senare tid har vi sett en ökad nyfikenhet i hela landet. Vår
prognos säger att 2016 kommer vara året då VR på allvar tar klivet
in i svenskarnas hem, allteftersom att tekniken utvecklas, utbudet av
produkter breddas och användarvänligheten förbättras, säger Tahero
Nori, Innovationschef på Media Markt.
Trots att trenden är tydlig är det många som frågar sig hur man kan
använda VR och vad det kan tillföra. Det som varit drivkraften bakom
de flesta produkterna på marknaden är att skapa en upplevelse snarlik med det du upplever i det verkliga livet. Spel- och underhållningsindustrin är de som gått i bräschen för utvecklingen, men under 2015
lanserades tjänster och applikationer som gjorde att du med hjälp
av ett par VR-glasögon kan gå på bostadsvisningar direkt hemifrån

din soffa, prova på att brädsurfa i Sydamerika, men även lära dig att
bemästra dina fobier.
Nu går utvecklingen mot att konsumenter själva ska kunna producera sitt eget VR-innehåll. Tack vare samarbeten mellan aktörer som
Samsung, Google och Facebook är det idag möjligt att ladda upp och
dela videomaterial filmat i 360 grader på plattformar som YouTube
och Facebook. Med den absolut senaste mobiltelefontekniken och
specialanpassade applikationer går det på ett enkelt sätt att sy ihop
dina privata bilder till en virtuell upplevelse – så låt kreativiteten
flöda och dela med dig av dina minnen från semestern på ett helt
nytt sätt.
– Precis som med all ny teknik så är det generellt flest unga personer som hittills har hoppat på VR-trenden. Vi vill att fler ska våga
testa och förstå att det finns något för alla – oavsett vilka behov man
har. Även om det är spel och underhållning som är i fokus nu är vi
övertygade om att VR-tekniken kommer att ta en allt större plats i
vår vardag. Styrkan med Virtual Reality är att det verkligen kan fånga
känslan i en upplevelse, vilket gör att det är en enorm tillgång för
såväl företag som privatpersoner, säger Tahero Nori. n

Kristallklart ljud
König hörlurar och headsets uppfyller de riktiga
musikälskarnas önskemål. Produkterna har valts ut och
konstruerats med stor omsorg för att säkerställa att de
sitter bekvämt och avger ett klart och detaljrikt ljud.
Med headsets har man möjligheten att göra handsfreesamtal tack vare den inbyggda mikrofonen.

+46 36 13 93 50

webshop.nedis.se

N YH E T E R
FREKVENSÄNDRINGAR I MARKNÄTET

(Foto: Mats Lundqvist)

SÄNKTA ROAMINGAVGIFTER INOM EU

Regeringen beslutade 11 februari om en proposition med ändringar i
lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs bland annat
för att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU.
– Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en
bild för att visa familj eller vänner, men avstått för att man inte vet
hur dyrt det blir. Nu tar vi ett viktigt steg för att minska roamingavgifterna så att vi äntligen kan få iväg den där bilden direkt, istället
för att behöva vänta tills vi kommer hem. Jag är glad att vi nu skapar
förutsättningar för att det blir billigare att surfa i EU-zonen, något jag
strävat efter länge, säger IT-minister Mehmet Kaplan.
Redan den 30 april 2016, då EU-förordningen om en digital inre
marknad börjar gälla, sänks taket för tillåtna roamingavgifter genom
en övergångslösning. Då gäller att operatörerna maximalt får ta ut
avgifter motsvarande det reglerade grossistpristaket. För utgående
samtal är det 0,05 EUR per minut, för SMS 0,02 EUR och för mobilsurf 0,05 EUR per megabyte. Roamingavgifterna ska sedan i princip
förbjudas 2017.
Med lagändringen får Post- och telestyrelsen (PTS) de tillsynsverktyg som behövs för att se till att den aktuella EU-förordningen kan
följas. Sverige har i förhandlingarna aktivt bidragit till en konstruktiv
lösning av problemet med för höga roamingavgifter inom EU. n

HARALD ENNEN LÄMNAR NETONNET

I mitten av februari meddelades att styrelsen för Netonnet Group och
Harald Ennen har träffat en överenskommelse om att Harald Ennen
lämnar sin befattning som VD för såväl Netonnet Group som NetOnNet AB. De båda tjänsterna övertas av Susanne Ehnbåge som även
parallellt axlar rollen som VD för SIBA AB.
– Harald har arbetat inom koncernen sedan 2012, först som VD för
NetOnNet och sedan en tid tillbaka även som VD för Netonnet Group
AB. Harald har under denna tid lett utvecklingen av NetOnNet, vilket
resulterat i en ökad tillväxt och en förstärkt lönsamhetsnivå, säger
Roland Vejdemo, styrelseordförande i Netonnet Group.
Koncernen går nu in i ett skede där det krävs ett nytt ledarskap för
att stödja den fortsatta förändringsresan. Harald och styrelsen är mot
denna bakgrund överens om att han nu lämnar sin befattning som
VD.
Susanne Ehnbåge, för närvarande Vice VD för Netonnet Group
samt VD för SIBA AB, kommer omgående tillträda som ny VD för Netonnet Group. Susanne har sedan 2003 arbetat inom koncernen med
en rad olika chefsbefattningar, varav de senaste som vice VD för SIBA
AB, en roll som övergick till VD år 2014. n
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2014 fattade regeringen beslut om att minska frekvensutrymmet
för TV-sändningar. Från och med april 2017 ska de frekvenser som
används på 700 MHz-bandet istället användas för mobilt bredband.
För att få plats med alla kanaler som finns idag kommer en del av
kanalerna få en modernare utsändningsteknik; DVB-T2.
Arbetet, som kommer att pågå från mars 2016 till och med våren
2017, innebär att Teracom kommer byta frekvenser för TV-sändningarna i marknätet. I slutändan betyder det en helt ny frekvensplan för
hela landet.
Bakgrunden är ett regeringsbeslut att en del av de frekvenser som
idag används för TV-sändningar - det så kallade 700 MHz-bandet
(694-790 MHz) - ska avsättas för andra tjänster, till exempel mobilt
bredband. 700 MHz-bandet motsvarar cirka 25 procent av dagens
sändningsutrymme i marknätet. Genom en omfattande frekvensomläggning och införande av modernare sändningsteknik (DVB-T2)
kan man optimera sändarnätet och därmed bibehålla nuvarande
programutbud. Enligt regeringsbeslutet ska 700 MHz-bandet vara
utrymt senast 1 april 2017.
Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot TV via
marknätet med en vanlig TV-antenn. Det gäller både de som enbart
tittar på fri-TV-kanaler och de som har betal-TV via Boxer.
Om man bor i ett flerfamiljshus och har kabel-TV, tittar via satellit
eller IPTV berörs inte det enskilda hushållet. Däremot måste fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens TV-nät och som
nyttjar marknätets TV-signaler, ändra i mottagningscentralen så att
marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.
Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara
kortare och längre sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i
respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs.
Uppehållen kommer att ske mellan 10.00-18.00. Det kan dock även
förekomma kortare avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på
grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.
Uppdaterad information kommer att finnas på www.teracom.se.
Alla som tittar på fri-TV behöver göra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox eller TV för att få fortsatt tillgång till TV-kanalerna efter den regionala frekvensomläggningen. Fri-TV-kanalerna SVT1,
SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV4 och TV6, kommer
att sändas i samma teknik som innan omläggningen. Det betyder att
tittarna klarar sig med befintlig mottagningsutrustning.
Betal-TV-tittarna kommer att behöva göra två kanalsökningar/
ominstallationer. En vid den nationella omläggningen den 5 april och
sedan på dagen för frekvensomläggningen i sitt område. En del betalTV-kanaler byter utsändningsteknik, vilket gör att de betal-TV-tittare
som idag inte har DVB-T2 mottagare behöver byta utrustning för att
kunna se samma utbud som tidigare.
Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-TV-kanaler
utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4. Det innebär att hushållen
behöver vara utrustade med en digitalbox/TV med stöd för DVB-T2/
MPEG4 för att kunna fortsätta titta efter omläggningen. n

NYHE TE R
PARALLELLDATORER MED NANOTEKNIK

Forskare från Lunds universitet har med hjälp av nanoteknik skapat
en biologisk dator som kan lösa vissa matematiska problem mycket
snabbare och mer energisnålt än vanliga elektriska datorer. Resultaten från forskningen kommer senare att publiceras i den anrika
publikationen Proceedings of the National Academy of Sciences.
Vanliga datorer har bidragit till stora samhälleliga framsteg under
de senaste årtiondena men har en svaghet: de kan bara göra en sak i
taget. Ju fler räkneoperationer ett problem kräver, desto längre tid tar
beräkningarna att genomföra. Detta innebär att elektroniska datorer
inte är effektiva när det gäller kombinatoriska problem, till exempel
inom kryptografi och optimeringslära, som kräver att datorn testar
ett stort antal olika lösningar.
Nanoteknikforskarna från Lund är dock en lösning på spåret. De
har visat att en parallelldator som tar hjälp av molekylmotorer snabbt
och energisnålt kan hitta alla korrekta lösningar till ett kombinatoriskt
problem.
I en parallelldator sker flera beräkningar samtidigt istället för
sekventiellt, vilket teoretiskt sett gör dem oerhört snabba på att lösa
kombinatoriska problem. Begränsningen har hittills varit skalbarhet
och praktisk implementering.
Molekylmotorer är stora molekyler som utför mekaniska uppgifter
i levande celler. Ett exempel är myosin som finns i våra muskelceller. Utanför cellen kan myosin användas för att flytta proteintrådar,
av aktin, längs med konstgjorda vägbanor som används för att styra
trådarnas rörelse.
– Enkelt förklarat så bygger man en labyrint av nanobaserade
kanaler som har särskilda trafikregler för proteintrådarna. Lösningen
på labyrinten motsvarar svaret på en matematisk frågeställning, och
många molekyler kan leta sig fram i labyrinten samtidigt, säger Heiner Linke, föreståndare för NanoLund och den som samordnat den
aktuella studien.
De biologiska datorerna använder en strategi som liknar så kallade
kvantdatorers. Medan kvantfysiken använder kvantbitar - ettor och
nollor - använder biodatorerna molekyler som arbetar parallellt.
– Det faktum att molekyler är väldigt billiga och att vi nu har visat
att biodatorns beräkningar fungerar gör att jag tror att biodatorer
har förutsättningar för att användas praktiskt inom tio år. Visst kan
kvantdatorer på längre sikt bli mer slagkraftiga, men det finns stora
problem med att få dem att fungera rent praktiskt. Ytterligare en stor
fördel är att molekylmotorerna är mycket energisnåla. En biodator
behöver mindre än en 100-del så mycket energi än en elektronisk
transistor för att genomföra ett räknesteg, säger Heiner Linke.
I den aktuella studien visades lösningen på ett välkänt kombinatoriskt problem, ”Subset Sum Problem”. Tiden det tar att testa alla
lösningar för ett större problem kan vara drastiskt mycket kortare för
en parallelldator än för en sekventiell dator. (Matematiskt förklarat:
N^2 jämfört med 2^N, där N är själva storleken på problemet). n

GRÅ NYANSER I TOPPEN

När vod-tjänsten SF Anytime summerar förra årets mest hyrda filmer
i Norden så toppas listan av erotiska dramat Fifty Shades of Grey,
följd av Taken 3 och Gone Girl.
– SF Anytime hade ett starkt 2015 med omsättning i Norden på
närmare 200 miljoner kronor. Vi är tillsammans med våra film- och
distributionspartners den största hyrfilmstjänsten i Sverige, så det
känns självklart för oss att utse de mest hyrda filmerna under året. Vi
hoppas kunna göra detta till ett årligen återkommande event, säger
Jonas Dahllöf, VD på SF Anytime. n

WEBB-TV-TITTANDET ÖKADE UNDER 2015

I MMS årsrapport för 2015 framgår att tittandet på TV-kanalernas
playtjänster ökade med över 60 procent jämfört med 2014.
De tjänster som ökar mest är de största tjänsterna i MMS WebbTV-mätning: SVT Play och TV4 där antalet uppspelande timmar ökat
med över 80 procent. UR Play mer än fördubblade antalet uppspelande timmar, medan MTGs och Discovery Networks playtjänster ligger
kvar på samma nivåer som under 2014.
– Den stora ökningarna i tittandet på online video kom under hösten, med flera starka format som Solsidan på TV4, Paradise Hotel på
MTG och Big Brother på Discovery Network, säger MMS onlinechef
Mats Lindkvist.
December var SVTs starkaste månad för online video, vilket Julkalendern och Musikhjälpen bidrog till. Räknat på antalet startade
strömmar var sändningen från sommarens prinsbröllop den 13 juni
det mest sedda programmet sedan MMS Webb-TV-mätning startade 2011, med 936 000 starter. Årets näst mest sedda program var
premiären av julkalendern och följt av finalen av Eurovision Song
Contest, samtliga på SVT Play.
Bland övriga format är klippet från TV4s Nyhetsmorgon den 5
mars ”Här börjar ostbågarna brinna” med 580 000 starter det mest
startade. n

SPECIAL-ELEKTRONIK UTÖKAR MED 25 PROCENT

Karlstadföretaget Special-Elektronik AB är inne i en tillväxtfas och räknar för första gången med att nå över 200 miljoner kronor i omsättning. Efterfrågan på både produkter och tjänster har ökat de senaste
åren och för att möta efterfrågan ska tio nya medarbetare rekryteras,
vilket innebär en ökning av personalstyrkan med 25 procent.
– Vi ser ljust på framtiden, marknaden växer och vi tror på fortsatt
ökad försäljning. Det gör att vi måste rekrytera för att kunna fortsätta
utveckla vår verksamhet, säger Åke Larsson, VD på Special-Elektronik.
Special-Elektronik är en av Sveriges största teknikleverantörer inom
AV-teknik, hemautomation, belysning samt kabel-TV/fiberoptik och
söker nu bland annat tekniska säljare, specialister inom nätverk och
streaming, supportpersonal och en ekonomiansvarig.
– Det är inte lätt att hitta rätt personer. Det krävs både teknisk
kompetens och rätt personlighet. Vi har dock ingen brådska, vi väntar
hellre tills det blir helt rätt, säger Åke Larsson.
Några av tjänsterna har placering på huvudkontoret i Karlstad och
de övriga är till lokalkontoren ute i landet.
Special-Elektroniks huvudkontor ligger i Karlstad med lokala säljkontor i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Malmö. n
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N YH E T E R
FJÄRRKONTROLLEN FLYTTAR IN I KLOCKAN

TV-TITTANDE ONLINE NÅR NYA HÖJDER

Strömmande TV-tjänster växer så det knakar i Sverige och under
fjärde kvartalet 2015 uppmättes den högsta siffran någonsin. I genomsnitt tittade vi då drygt 36 minuter per dag på online-TV. Bakom
ökningen ligger stark tillväxt för framförallt amerikanska tjänster som
Netflix och Youtube.
Närmare 40 procent av 15-74-åringarna tittade på online-TV en genomsnittlig dag under fjärde kvartalet, vilket motsvarar nära tre miljoner svenskar. Jämfört med samma period 2014 är detta en ökning
på 20 procent. Men inte bara antalet tittare ökar. Även tittartiden på
online-TV växer kraftigt. I årstakt uppgår ökningen för fjärde kvartalen
mellan 2014 och 2015 till 47 procent.
När 2015 sammanfattas, kan Mediavision konstatera att förflyttningen från traditionell TV till online varit mycket kraftig. I befolkningen som helhet är ökningen i både räckvidd och tittartid tvåsiffrig. I
absoluta tal är det dock yngre som ökar allra mest. I åldrarna 15-34 år
uppgick dagligt tittande på strömmade tjänster till närmare en timme
om dagen under årets avslutande kvartal.
Framförallt lockar Netflix och Youtube. Sammantaget nådde de två
amerikanska tjänsterna en andel på över 50 procent av allt onlinetittande. Detta gör att Netflix och Youtube står starka även när de
jämförs med traditionella, svenska, TV-kanaler. Under det fjärde
kvartalet 2015 var tittandet på Netflix och Youtube lika stort som
eller större än många traditionella TV-kanalers, inklusive SVT2, TV3
och Kanal 5. Endast TV4 och SVT1 har ett högre dagligt tittande i hela
gruppen 15-74 år.
– Strömmade videotjänster är inte längre en företeelse på marginalen, för unga konsumenter. Vi har passerat en ny brytpunkt och
vi ser en kraftig tillväxt för rörlig bild online över hela linjen. Det är
helt följdriktigt att reklamen speglar detta och att annonsörerna
omfördelar sina budgetar mer mot online, säger Marie Nilsson, VD
Mediavision. n
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Com Hem har testutvecklat en applikation för smarta klockor som
gör att användarna kan styra sin TV från armen med sin Apple- eller
Android-klocka. Genom appen blir klockan den nya fjärrkontrollen
oavsett om man vill pausa en nyhetssändning eller bläddra mellan
kanaler.
Applikationen är en konceptutveckling och ett led i Com Hems
arbete för att hela tiden undersöka alternativa möjligheter för att
förbättra TV-upplevelsen för Com Hems kunder, anger företaget.
– Att fler enheter och skärmar idag är sammankopplade ger nya
möjligheter för hur vi konsumerar TV. På Com Hem följer vi noggrant nya konsumentbeteenden och för närvarande kollar vi bland
annat på hur wearables kan göra TV-upplevelsen roligare och bättre.
Det här testet är en del av detta, säger James Lowther, Commercial
director på Com Hem.
I beta-versionen av applikationen som är utvecklad för TiVo, kan
man bläddra mellan kanaler och se programinformation och använda
klockan som fjärrkontroll. I Androidversionen går det dessutom att
välja kanal med rösten.
– Vi är fortfarande i utvecklingsstadiet, men vi tror att wearables
kan göra att det blir enklare att styra TV:n. Det här är en prototyp,
men om intresset är stort bland våra kunder, så kanske vi lanserar
den i framtiden, avslutar James Lowther. n

VÄRLDENS FÖRSTA CYBORG PÅ LLB-MÄSSAN

På Ljud, Ljus och Bildmässan 10-12 maj får besökarna träffa världens första erkända cyborg Neil Harbisson, en människa med både
mänskliga- och maskindelar. Neil identifierar sig själv som en cyborg
och känner i hela sin kropp och själ att de förenas i cyberteknik, han
är teknik.
Neil Harbisson är en brittisk konstnär som föddes helt färgblind.
Hans liv förändrades när han bestämde sig för att ha en antenn inopererad i huvudet, vilket möjliggjorde för honom att ”höra” färger.
År 2003 startade Neil ett projekt tillsammans med ett par datortekniker och tillsammans fann de möjlighet för människor att
uppfatta färger via ljudvågor. De uppfann även en kamerautrustad
huvudantenn, en så kallad ”eyeborg”. Neil Harbisson var först ut och
opererade in ett chipimplantat i nacken som förmedlar färgtoner via
kraniet. I dag har han även en antenn som är förankrad i skallbenet
och fungerar som en kamera, Neils tredje öga. På det sättet kan han
uppfatta synliga och även osynliga färger, både infraröda och ultravioletta, via ljudvågor.
Neil Harbissons föreläsning äger rum på Ljud, Ljus och Bildmässan,
tisdag 10 maj kl 11.00 under rubriken ”Life in the age of cyborgs”.
Den 14:e LLB-mässan kommer i år att samla närmare 100 utställare
som tillsammans kommer att fylla hela Stockholmsmässans B-hall
den 10-12 maj. Mer information på www.llbmassan.se. n

S NAB B INDE X

Diagrammet ovan visar den ackumulerade försäljningen sedan januari 2016 av sju produktgrupper samt totalt försäljningsvärde. Statistiken
avser produkter i antal, utom för audio och totalen som avser värde. Diagrammet visar den procentuella förändringen för perioden, jämfört
med motsvarande period 2015.

ElektronikBranschens snabbindex januari & februari:

Tung start på året
Inledningen på året var tung för elektronikbranschen. Den totala försäljningen i januari
var 13 procent sämre än samma månad ifjol.

T

ill och med den annars pålitliga och viktiga produktgruppen mobiltelefoner visade negativa siffror.
– Vi ser inga tydliga yttre faktorer som förklarar
detta, utan vi kan bara konstatera att den svenska hemelektronikbranschen hade en dålig försäljning i januari, säger Klas Elm, VD
på ElektronikBranschen.
Actionkameror, som utgör merparten av kategorin Videokameror, är det lysande undantaget. Försäljningen under januari var
fem procent bättre än motsvarande månad förra året. Fjolårets
raket, trådlöst ljud, visade också fortsatt fin försäljning och det
ledde till att hela kategorin Audio slutade på samma försäljning
som under januari 2015. Hela IT-segmentet hade en dålig månad
med negativa siffror i samtliga produktkategorier.

Februari något bättre

Elektronikbranschen har en svag start på året, men i februari var
värdet av den totala försäljningen ändå en knapp procent bättre
än samma månad ifjol. Sett över årets bägge första månader var
dock försäljningsvärdet sju procent mindre än 2015.
– Det är en mörk start på året, men vi ser ändå ljusglimtar.
Värdet sett över alla produktgrupper ökar något och stora TVskärmar samt mobiltelefoner håller ställningarna under februari,
säger Klas Elm.
Actionkameror fortsätter att öka, även om ökningstakten minskat efter den succéartade försäljningen under 2015. Ökningen
under årets två första månader är tre procent. Även ljudprodukter
fortsätter att öka, trots att fjolårets försäljning var anmärkningsvärt stor, plus sex procent ackumulerat under 2016.
IT-sektorns dåliga trend håller dock i sig. Samtliga produktkategorier visar negativa siffror både för februari och ackumulerat
för årets första två månader, jämfört med motsvarande perioder
2015. Då ska man också betänka att försäljningen för surfplattor
hade börjat minska redan förra vintern. n
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S PEL P L ANEN

Starten på Spelplanen 2016 – Klas Elm och Jan Wifstrand på plats på scen tillsammans med moderatorn Maria Borelius.

Spelplanen 2016:

The final step in the evolution
Det hela började med digitaliseringen. Spelplanens ambition var att skapa ett forum där
TV-branschen kunde samlas, få dagsaktuella
lägesrapporter samt diskutera utvecklingen.
Den 4 februari anordnades evenemanget för
13:e gången i ordningen sedan starten 2004.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

agens moderator Maria Borelius inledde med att jämföra Spelplanen med Kristallen (det svenska TV-priset)
och Jan Wifstrand, en av Spelplanens arrangörer, förklarade att Kristallen mer handlar om innehåll, samt delar ut ett
pris, medan Spelplanen mer handlar om hur innehållet skapas.
– Kristallen är alltså mer glamorös, sade Maria Borelius.
– Spelplanen är f**cking hard work, svarade Jan Wifstrand.
Klas Elm, den andra av Spelplanens arrangörer som fanns på
plats på scen, förklarade att målet med dagen är att få mer kunskap om TV idag och en inblick i TV av imorgon.

Snabb undersökning

Maria Borelius frågade de cirka 150 personerna som fanns på
plats om hur de först tagit del av information om terrordåden i
Paris i november:
• Två personer hade sett det först via SVT.
• Den stora majoriteten hade sett det på Internet, via Aftonbladet TV eller liknande.
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•

Två personer hade - precis som Maria själv - sett det först
via Twitter.

Statistik

Magnus Anshelm, MMS, berättade att det finns i snitt nio skärmar
för rörlig bild i varje hem i Sverige. TV har backat något till att
finnas i drygt 90 procent av alla hem, medan surfplattan nu finns
i drygt 60 procent av alla hushåll (en så hög siffra för surfplattor
finns endast i fem länder globalt, så Sverige ligger långt fram i
detta avseende).
Holland och Sverige ligger i topp när det gäller tittande online,
och svtplay angavs vara störst vad gäller räckvidd (med 15 procent) och Netflix tvåa (med 10 procent). Youtube är inte med i
MMS mätningar men säger sig ha 35 procents räckvidd.
Tomas Lindhé, SVT, talade om tittarbeteenden under förändring, och förklarade vad analytiker fokuserar på – topp 4 listan ser
ut så här:
* Förvirrande stora tal. 264 miljoner uppspelade timmar webbTV från de fyra stora kanalhusen 2015 låter enormt mycket, men
motsvarar cirka 3 procent av kanalhusens totala tittande.
* Åldersklyftan. Trenden är minskat broadcast tittande för de
under 40 år. Medianåldern för broadcast har ökat med 0,5 år
per år i 20 år – ifjol ökade det med 3 år från 54 till 57 år. Något
dramatiskt sker nu.
* Globaliseringen. Var fjärde tittarminut är Youtube, Facebook
och Netflix.
* Barnen. 48 procent av medietiden är för de yngre via surfplatta, mobil och dator.

SP ELPLANEN

Tomas Lindhé avslutade med att säga att SVTs onlinetittande
ökade med 80 procent ifjol, och att varumärket SVT bland yngre
snarare repellerar än attraherar...

Stormar

När det var dags för Patrik Hofbauer, Telenor, att ta plats på scen
sade Maria Borelius att hon inte trodde han skulle komma på
grund av stormarna kring Telenor och Discovery.
Patrik berättade att han är förbannad, då Discovery kräver stor
prishöjning - förvirrande stora tal - och sade att detta är ett tecken
på en värdekedja i förändring.
Maria sade att man hör att content providers har det bra nu.
Produktionsbolag har 5-10 procents marginaler, MTG har 15 procent och Telenor har 25 procent!
– På bruttovinstnivå ser det bra ut, men efter våra stora
investeringar blir det en lägre siffra. Netflix har låg kostnad för
sin produktion mot tittaren. Sverige är i topp i världen vad gäller
infrastrukturen, både via 4G och fiber. Vi tar stora risker med
investeringar i infrastruktur, och det är viktigt för oss att vara relevanta för våra kunder. Våra konkurrenter är inte Telia med flera
utan Facebook och Apple, sade Patrick Hofbauer.
Maria undrade om konflikten mellan Telenor och Discovery
kommer lösas och Patrik svarade att det är omöjligt att svara på,
men han hoppas det – det finns bara förlorare, ingen vinnare när
det blir svart i rutan...

från broadcasters till konsumenter, vilket påverkar verksamheten
i grunden.
– Den goda nyheten är att konsumtionen av rörlig bild ökar.
Den mindre goda är att det är många konkurrenter - inte minst
de globala jättarna - som slåss om konsumenterna, sade Casten
Almqvist, och förklarade att intäktsmixen förändras framöver –
konsumentintäkter ökar medan annonsintäkter minskar, vilket
innebär att teknikinvesteringar är viktigt.
Casten berättade att TV4 hade helsvensk primetabletablå 2015,
vilket var unikt.
Maria Borelius frågade hur TV4 kudne behålla sina linjära tittare 2015?
Casten svarade att de fokuserade på svenskt, och ett nyhetslyft
då lokala nedläggningars pengar investerades i plattformsneutrala
satsningar på utökad produktion av samhällsprogram (till exempel
dubbel sändningstid av Kalla Fakta) med mera.
Avslutningsvis sade Casten Almqvist att när han startade på TV4
var personalomsättningen 1 procent. Nu är den 25 procent. Det
säger en del om att det händer saker och ting.
Vad eftermiddagens gäster (till exempel Alice Bah Kuhnke,
Sveriges Kultur- och Demokratiminister, som skulle tala om
Regeringens mediepolitik) hade att säga vet de som var på plats
på Spelplanen, men undertecknad var tyvärr tvungen att lämna
evenemanget innan lunch och lever således i ovisshet. n

Teknik

Lars Haglund, SVT, frågade publiken om UHDTV är ”the final step
in the evolution” så han kan säga upp sig och flytta till Karibien?
1956 lanserades svartvit-TV.
1970 kom färg-TV.
1999 var det dags för digital-TV.
2006 lanserades HDTV.
Inget har hänt med färgvolymen och TV-hallåan lyser fortfarande med 30 candela, sade Lars Haglund, och förklarade att UHDTV
innebär ännu fler pixlar, vilket ger möjlighet till större bild, men
HDR (High Dynamic Range) och WCG (Wide Color Gamut) är det
som ger möjlighet till mer spännande content, liksom HFR (High
Frame Rate) för sport.
Lasse berättade att UHDTV phase 2a startar 2017, och då ökar
färgvolymen, vilket medför att man som kreativ programmakare
kan leka – glitter i vatten eller reflex i ring kan ge fysisk upplevelse.
UHDTV phase 2b startar 2019, och implementerar även HFR.
– Detta är sannolikt sista steget i evolutionen. Alla reflekterade
färger kan återges (dock ej vissa direktstrålande neonfärger) och
upp till 10 000 candela i ljusstyrka. Good enough, sade Lars Haglund, och passade på klaga på att de av hemelektronikleverantörerna tvingades att rulla ut UHDTV phase 1 med inget annat än en
högre upplösning jämfört med HDTV.
Lasse förklarade att han skulle vilja ha ett stort tekniksteg var
tjugonde år, och sade att nu 2016 finaliseras standarderna – och
alla måste fråga sig om det blir bra.
– Om riskkapitalet flyttar till klimatkrisen riskerar HDTV bli the
final step! Sorglig avslutning, jag vet, avslutade Lars Haglund.

Svenskt

Casten Almqvist, Bonnier Broadcasting (där bland annat TV4,
C More och Nyhetsbolaget ingår), berättade att det sker en
förändring från tittare till användare – en skiftande maktbalans

Lars Haglund, SVT, talade om upplösning, färgvolym och ljusstyrka.
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H Ö R L UR A R

Joacim Sverlinger, med AF240 runt halsen, på besök hos Rateko. På flygeln - en Steinway från 1917 - syns Audioflys utbud av In-Ear hörlurar
för såväl konsumenter som proffs.

Av musiker för musikälskare
Audiofly är ett australiensiskt företag som grundades 2011
av musiker, som designar och bygger hörlurar – och nu finns
företagets produkter tillgängliga i Sverige.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

fter 17 år på Bose kände Joacim
Sverlinger att det var dags att
göra någonting annat. I South
Hall 1 på CES2015 såg Joacim företaget
Audiofly, och han gillade vad han såg – ett
australiensiskt företag med avslappnad
känsla och stor passion.
Joacim lyssnade på företagets produkter
och imponerades, och väl hemma i Sverige
igen hörde Audioflys grundare Dave
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Thompson av sig och de två beslutade att
starta ett samarbete.
Joacim Sverlinger håller i detta nu, via
sitt distributionsföretag Solipi, på att sälja
in Audioflys produkter på den nordiska
marknaden. Målet är att skapa trovärdighet och skynda långsamt.
– För några år sedan var det - när det
gäller hörlurar - stort fokus på färg och
utseende, och nu är det även viktigt med

ljudkvaliteten. Starten för Audiofly var
när man skapade hörlurar för musiker, att
användas när de står på scen, och idag har
företaget två ben – dels de professionella
hörlurarna för musiker på scen och dels
konsumenthörlurar. Det som gensomsyrar
båda linjerna är en stor kärlek till musiken.
Och att arbeta med ett varumärke med
ett blankt papper är skönt, säger Joacim
Sverlinger, VD, Audiofly Nordic.
Joacim Sverlinger berättar att bakom
Audioflys varumärke står ett team av musiker och ljuddesigners som skapar kvalitetshörlurar för musiker och passionerade
musikälskare – de saknade kvalitet och
känslan som bara deras ”instrument” gav
dem, och därför har de skapat produkter

HÖ RL URAR

Audiofly AF78 är toppmodellen i Premium InEar serien som vänder sig till konsumenter.

Audiofly AF180 är dagens toppmodell i serien
som vänder sig till musiker – In-Ear Monitors.

Audiofly AF240 är företagets hittills enda
Over-Ear hörlur, som nu finns i svart och vitt.

där allt från detaljerna i ljudet, funktionalitet, design och hållbarhet strålar av kärlek
och respekt för musiken.
– Audiofly är ett speciellt varumärke
med en unik historia och en lika unik
produkt, som passar perfekt till de
nordiska konsumenterna, så jag har höga
förväntningar. Produkterna ”genomsyras”
av glädje till musik och de instrument musiker omger sig med. Känslan får man själv
när man står med ett par Audiofly hörlurar
i handen, säger Joacim Sverlinger.

balanserade armaturer. Audioflex-kabeln
omsluts av ett mycket tåligt material som
heter Cordura som vävs runt kevlarkablarna, vilket skall ge en unik hållbarhet och
förhindra att kablarna slutar i ett virrvarr.
Till AF78 medföljer såväl vanliga gummiproppar i olika storlekar som Comply
öronproppar (som formar sig efter hörselgången och ger maximal isolering).
Audiofly lanserade ifjol även en Premium Over-Ear hörlur, kallad AF240, och
den är försedd med 40mm driver, slitstark
Audioflex-kabel med mikrofon och kontrollknapp. Hörlurskåpornas kuddar är
utformade med ”noise isolating memory
foam” som anges dämpa ljud utifrån med
20dB.
Konsumenter har hittills kunnat köpa
AF240 i vilken färg som helst så länge man
valde svart, och nu i vår kommer den även
i vitt.

armaturer, AF160 är utrustad med tre
balanserade armaturer och AF180 har fyra
balanserade armaturer.

Konsument – Premium

Audiofly erbjuder Premium hörlurar för
medvetna musikälskare och professionella
In-Ear Monitors för musiker.
I konsumentsegmentet har Audiofly
idag de fyra In-Ear modellerna Premium
AF33, AF45, AF56 och AF78 (med prislappar från cirka 400 kronor upp till drygt två
tusen).
AF33 är försedd med en driver med diametern 9mm, AF45 har 11mm driver, AF56
en 13mm driver och AF78 är utrustad med
både en 9mm driver och en balanserad
armatur – där den dynamiska drivern tar
hand om de lägre frekvenserna medan
den balanserade armaturen tar hand om
de högre.
Joacim Sverlinger berättar att premiumseriens toppmodell AF78 är kundernas
favorit, och förklarar att i hörlurarna sitter
det ”dual drivers” – en duett av teknologi
som består av dynamiska element och

På gång

Joacim Sverlinger berättar att inom kort
lanseras två nya professionella In-Ear Monitors, dels AF100 som blir en ny instegsmodell i proffsserien och dels AF1120 som
blir det nya flaggskeppet, med hela sex
balanserade armaturer i varje kanal – där
två tar hand om basen, två om mellanregistret och två om diskanten.
Audiofly håller också på att ta fram en
trådlös Over-Ear modell kallad AF250 som
förväntas dyka upp inom en icke oöverskådlig framtid och som bland annat skall
bjuda på 25 timmars lyssning. n

Proffs – In-Ear Monitors

Audioflys In-Ear hörlurar som riktar sig
mot musiker, In-Ear Monitors, finns idag i
fyra modeller – AF120, AF140, AF160 och
AF180. Samtliga levereras med Comply
öronproppar, och det som skiljer lurarna
åt (förutom priset som ligger mellan cirka
2 500 och 5 500 kronor) är konstruktionen,
vilket självfallet påverkar ljudåtergivningen.
AF120 är - likt AF78 - försedd med
9mm driver plus en balanserad armatur,
AF140 har en driver plus två balanserade

Audiofly fanns på plats på CES2016, där de
bland annat visade kommande AF1120.
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Fullformatare från Pentax
Det har ryktats ett bra tag om en fullformatskamera från Pentax, och nu är den här. Pentax
K-1 har förutom fullstor sensor även en rad
funktioner, som till exempel inbyggd WiFi/GPS,
och den är väderskyddad samt anpassad för
fotografering i mörker. Samtidigt med den nya
kameran lanseras två nya objektiv, som också
är vädertätade.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

entax K-1 har en fullstor CMOS-sensor (35,9 x 24 mm)
med 36 megapixel och Pentax antimoaré-funktion
istället för antialiasing-filter. Detta i kombination med
den nyutvecklade Prime IV bildprocessorn skall ge prestanda som
överträffar alla tidigare Pentax-modeller.
– K-1 blir givetvis vår nya flaggskeppsmodell. Med en fullstor
sensor och den nya effektivare bildstabiliseringen (som kompenserar upp till fem slutartidssteg) ger den här kameran användare
helt nya möjligheter, säger Helge Rose, Nordic Product Specialist
hos Focus Nordic, nordens största fotodistributör.
Helge Rose berättar att Pentax har kameror med sensor i mellanformat samt APS-C storlek, men att man saknat en kamera
med sensor i fullformat – något som alltså åtgärdas i och med
lanseringen av Pentax K-1. Vid lanseringen i april kommer det
finnas 14 objektiv anpassade för fullformatssensorn, varav åtta är
vädertätade. Och med K-1 kan man också använda APS-C objektiv
(vilket ger brännviddsförlängning 1,5x) och ta bilder med 15 megapixel. Som tillbehör finns också tre vädertätade blixtar.
K-1 har ett kamerahus byggt av en magnesiumlegering och
väderskyddet består av inte mindre än 87 tätningar. K-1 är således en kamera som passar bra för naturfotografering, och den
som vill fotografera i mörker kommer uppskatta de funktioner
som finns för detta ändamål – som till exempel små lampor vid
objektivinfästningen, minneskortet och fjärrutlösaren samt bak
på den multiledade displayen, som kan dimmas ner så den lyser
mycket svagt. Hjälpbelysning för reglagen i kombination med ISOinställning på upp till 204 800 skall göra nattfotografering enklare
och bättre än någonsin.
Många funktioner kan skötas utan att man behöver gå in i kamerans menysystem, med hjälp av kamerans vred med snabbinställningar. Kamerans menysystem kan dessutom skräddarsys så
att användaren själv bestämmer var de olika ikonerna skall ligga i
menyn.

Rörlig sensor

Pentax inbyggda bildstabilisering i kamerahuset, som ger bildstabilisering till alla Pentax-objektiv, har nu nått version SRII. Det nya
anges vara en än mer effektiv 5-axlad bildstabilisering som gör
att man vinner upp till fem slutartidssteg, och systemet fungerar
även vid panorering. Pentax utnyttjar dessutom den rörliga sensorn i kamerahuset till mer än bildstabilisering.
Helge Rose berättar att Pixel Shift Resolution System är namnet
på Pentax unika funktion som tar fyra bilder i snabb följd, där
sensorn flyttas en subpixel per bild. Bilderna läggs sedan ihop och
resultatet blir att varje pixel har full färginformation istället för
bara en färg som med konventionell teknik. Resultatet anges bli
bilder som är mer färgkorrekta, och därmed har högre bildkvalitet
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än bilder tagna med vanliga fullformatskameror. Pentax har haft
Pixel Shift tidigare (bland annat i K-3 II) men det som är nytt i
denna version är att systemet känner av om något i bilden rör sig
mellan bildtagningarna, och kompenserar för det (genom att inte
”stacka” informationen i just de pixlarna).
Pentax K-1 har ett nyutvecklat autofokussystem kallat Safox 12,
med 33 sensorpunkter (varav 25 korssensorer i mitten), och data
från bland annat sensorpunkter i bilden ligger till grund för Pentax
Real-Time Scene Analysis System – som anges automatiskt klara
av motiv där autolägen tidigare gått bet.

Rörlig display

Den 3,2 tum stora LCD-displayen (med 1 037 000 bildpunkter)
på K-1 är vridbar med en nyutvecklad konstruktion som gör att
den behåller sin position längs den optiska axeln. Användaren
kan inte bara vrida displayen 35 grader horisontellt och 45 grader
vertikalt, utan även dra ut displayen från kameran och vrida den,
och på så sätt få möjlighet att se skärmen ovanifrån.
Sökaren visar näst intill 100 procent av sökarbilden med 0,7x
förstoring, och är försedd med Bright Matt III fokuseringsskiva
som skall göra det enkelt att fokusera manuellt samtidigt som den
ger en naturlig återgivning av delar i bilden som inte är i fokus.
Sökarens genomskinliga lager tillåter att visa en mängd fotoinformation över sökarbilden.
Både GPS och WiFi finns inbyggt i kamerahuset, och GPS-funktionerna är fler än enbart platsinformation. Det finns till exempel
en Astro Tracer-funktion där GPS, accelerator och bildsensor jobbar ihop för att ta fotografering av himlavalvet till nya nivåer. Man
har möjlighet att ta bilder med fem minuters slutartid och sensorn följer himlabanan för att ”slippa svansarna” och få skärpa.
Systemet tar hänsyn till exakt var på jordklotet man befinner sig,
slutartiden och vilken brännvidd som används.
Via den inbyggda WiFi-funktionen kan kameran styras med
Pentax gratis-app (Image Sync) via mobila enheter. Förutom liveview från kameran kan man ta bilder, justera bländare, slutartid
och ISO-inställning. Man kan även ladda över tagna bilder till sin
mobila enhet för att snabbt dela på sociala medier, och kameran
har ett 1:1 cropläge (som passar perfekt för exempelvis bilder till
Instagram).

Tillbehör

Samtidigt med K-1 lanseras också två nya objektiv för fullformat,
HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5–6.3 ED DC WR och HD Pentax-D
FA 15-30mm F2.8 ED DC WR. Båda är liksom kameran väderskyddade och båda har Pentax Quick-Shift Focus System, som ger
användare möjlighet att snabbt växla från autofokus till manuell
fokus.
Det lanseras också ett nytt, väderskyddat, batterigrepp till
Pentax K-1 (D-BG 6 Battery Grip) som ger kontroller för vertikalfotografering, samt plats för extra batteri, alternativt AA-batterier.
Helge Rose förklarar att Pentax K-1 kan ta 4,4 bilder per sekund
alternativt 6,5 bilder per sekund i APS-C läge (med 15 megapixlar)
samt att kameran kan filma i Full HD och har ett 4K time lapse
läge.
Per Skog, Focus Nordic, berättar att detta är Pentax största
lansering detta tusental, och att de redan första veckan sålde
dubbelt så många kameror som de först räknat med att sälja.
Prognosen för Norden i år ser bra ut för denna nya Pentaxmodell,
med något fler kameror än de räknar med att sälja i UK... n

Helge Rose, Focus Nordic, med Pentax första fullformatare K-1. I och med lanseringen av Pentax K-1 har företaget nu DSLR-kameror med tre
olika sensorstorlekar. Pentax K-3 II är toppmodellen med ”APS-C sensor” (23,7 x 15,7 mm = 372 mm2), Pentax K-1 har ”Fullformat sensor” (35,9
x 24 mm = 862 mm2) och Pentax 645Z har ”Mellanformat sensor” (44 x 33 mm = 1452 mm2). En smula egendomligt kan man tycka det är att
”Fullformat” är mindre än ”Mellanformat”...
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Canon EOS-1D X Mark II:

Tar vara på varje ögonblick
Canon har lanserat sitt nya flaggskepp, EOS1D X Mark II, som den maximala kombinationen av bildkvalitet, upplösning och hastighet.
Kameran har en ny 20 megapixels fullformatssensor, fullständig AF/AE-spårning och kan ta
14 bilder per sekund (16 i direktvisningsläge)
samt spela in 4K-video.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

anon berättade, i samband med lanseringen i Helsingfors i början av februari, att EOS-1D X Mark II bygger
på feedback från EOS-1D X-fotografer världen över
och har en ny 20 megapixels CMOS fullformatssensor, ny Al Servo
AF III+ och 4K videoinspelning upp till 60p.
När Canon 2011 lanserade EOS-1D X kombinerade de EOS1D kamerans snabbhet med EOS-1Ds kamerans stora sensor,
vilket resulterade i en kamera med 18 megapixel som kunde ta
12 bilder per sekund (14 bilder per sekund med låst spegel och
exponeringen och AF låst på den första bilden) upp till 180 bilder
(JPEG) eller 38 bilder (RAW). Canon lanserade 2011 även EOS-1D
C, som är snarlik EOS-1D X men som kan spela
in video i 4K (25 bilder per sekund) och är
försedd med hörlursuttag.
Canons John Hudson och Trond
Sliper förklarade att den nya kameran
kan sägas ersätta både EOS-1DX
och EOS1DC

(den sistnämnda kan dock spela in video i två timmar, medan nya
EOS-1D X kan spela in 29 minuter och 59 sekunder).
Hudson och Sliper berättade att den nya sensorn (som har 20
megapixel mot föregångarens/föregångarnas 18 megapixel) har
betydligt mycket mindre brus, och att Canon internt tagit 194
RAW-bilder i snabb följd (14 bilder per sekund i nära 14 sekunder alltså) med CFast 2.0 kort i kameran (det finns även plats för
ett CompactFlash minneskort). Canon anger att kameran kan ta
bildserier upp till 170 RAW-bilder i följd, alternativt obegränsat
många JPEG (tills minneskortet blir fullt).

Skillnader & skillnader

– Jämför man bara specifikationerna på EOS-1D X Mark II med
EOS-1D X är det inga jättestora skillnader, men på resultaten är
det stora skillnader, sade Trond Sliper.
I en tidning är det inte så enkelt att visa skillnaderna i resultat
(speciellt inte då kamerorna som testades i Helsingfors var ”Beta
Sample Cameras” vars bilder inte fick användas för jämförelser)
men relativt enkelt att visa skillnaderna i specifikationer.
EOS-1D X Mark II har 20 megapixel (18 megapixel på EOS-1D
X), dubbla Digic 6+ processorer (dubbla Digic 5+), 360 000 pixlars
ljusmätning (100 000 pixlar), 14 bilder per sekund med kontinuerlig, motivföljande autofokus (12 bilder per sekund) alternativt 16
bilder per sekund med låst AF/exponering (14 bilder per sekund)
samt videoinspelning med 4K upplösning 50/60p (Full HD
25/30p).
Den nya kameran har även inbyggd GPS, nytt autofokussystem med 61 punkter, varav 41 är korssensorer,
som alla fungerar ner till F8 och dessutom skall en
högre känslighet ge snabbare och mer flexibel
autofokus. För första gången i en fullformats D-SLR finns Dual Pixel CMOS AF
(fasdetektion i bildsensorn för effektiv
AF vid videoinspelning samt snabb
AF vid fotografering i direktvisningsläget).
Hudson och Sliper berättade också
att AF-trackingen förbättrats så att
den nu fungerar inte bara när en bil
kör förbi utan även om bilen i fråga
accelererar eller bromsar.

Fotning & filmning

Canon EOS-1D X Mark II.
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Den nya kameran, som är vädertätad
och byggd i magnesiumlegering, är
försedd med både mikrofoningång och
hörlursuttag, och ”cropfaktorn” vid
filmning i 4K är 1,3x.
Förutom att filma i 4K-upplösning
(4 096 x 2 160 pixlar) kan kameran
också spela in filmer i Full HD (1 920
x 1 080 pixlar) med 120 bilder per
sekund, för högkvalitativ slow motion.
Filmmakare får också snabb och jämn
autofokus vid tagningar i 4K och Full HD tack
vare Canons teknik Dual Pixel CMOS AF och Mo-
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Fotografen, filmaren och Canonambassadören Richard Walch övervakade journalisternas test av den nya kameran i Helsingfors.

Canons nya flaggskepp EOS-1D X Mark II demonstrerades, och testades, på isen i Hartwall Arena i Helsingfors.

Under lanseringen fotograferades det inte bara med Canons nya
kamera, utan en hel del olika kameror och mobiltelefoner nyttjades.

På en teststation togs bilder på en hockeymålvakt. På en annan testades seriebildstagningen då spelare snabbt åkte mot fotograferna.

vie Servo AF, och via LCD-touchskärmen går det snabbt att välja
AF-punkter vid filminspelningen, anger företaget.

kort. CFast 2.0 har samma storlek som CompactFlash, men med
inbyggda kontaktpinnar för att göra kortet mer robust. CFast 2.0
har i detta nu en skrivhastighet på upp till 445 MB/s, vilket är
ungefär tre gånger snabbare än det snabbaste CompactFlashminneskortet (150 MB/s), och det möjliggör bildserietagningar på
upp till 170 bilder i full upplösning.
EOS-1D X Mark II är också den första fullformatssystemkameran
från Canon med touchskärm, som aktiveras när kameran används
i direktvisningsläge, eller under filminspelning, och ger möjlighet
att välja autofokuspunkter och förstorad visning.
Canon EOS-1D X Mark II börjar säljas i maj 2016. n

GPS & CFast 2.0

Inbyggd GPS registrerar tagningsplatser i EXIF-data och både
Ethernet-kabelbaserad LAN-anslutning och SuperSpeed USB 3.0
är alternativ för att dela bilderna, liksom den nya trådlösa filsändaren WFT-E8 (som säljs separat som tillbehör) som har stöd för
höghastighetsstandarden 802.11ac (5 GHz-bandet).
EOS-1D X Mark II är den första EOS stillbildskameran med en
kortplats för CFast 2.0, förutom en kortplats för CompactFlash-

RATEKO 1/2016 19

F OT O

Nikon D5.

Nikon D500.

Kameratrio från Nikon
Nikon har lanserat en ny toppmodell i FX-formatet (med fullformatssensor), D5, sin bästa
kamera i DX-formatet (med APS-C-sensor)
någonsin, D500, och en bärbar actionkamera
som kan spela in video i 360° och 4K UHD,
KeyMission 360.

N

ikon lanserar D5, som en D-SLR-kamera i FX-format
som sätter oerhörd kraft och precision i händerna
på proffs och entusiaster som bara nöjer sig med
det allra bästa. Under skalet finns bland annat ett AF-system
med 153 punkter, och Nikon anger att de utökat gränserna för
ljuskänslighet – och gör det möjligt att fotografera motiv som ögat
inte kan uppfatta. Filmmakare som vill filma kan nu spela in 4K
UHD direkt i kameran tack vare utvecklingen av D-film.
– Jag är säker på att det aldrig funnits en fotografisk produkt
som är så säker på att fånga bilder i de mest komplexa och skiftande miljöer som Nikon D5. Från den mest krävande produktbilden till det ”omöjliga” uppdraget i nästan totalt mörker, kommer
D5 hjälpa fotografen att säkra bilden med hjälp av bland annat
överlägsen dynamik och färgåtergivning, hög upplösning, lågt
brus och hyperkänslig AF, säger Lars Pettersson, produktspecialist
på Nikon.

Nikon D5 har ett autofokussystem med hela 153 fokuspunkter
(99 korssensorer) och AF-känslighet ner till -4 EV (ISO 100, 20
ºC) vilket skall ge säker fokusering även i svag belysning. Motiv
i utkanten av bilden upptäcks enkelt och vertikal fotografering
fungerar bättre tack vare korssensorer i utkanterna av fokusområdet.
Kameran har en ny CMOS-bildsensor i FX-format med 20,8 megapixlar samt en RGB-ljusmätningssensor med 180 000 pixlar för
precis motividentifiering. Tonövergångarna anges vara mjukare
och precisare, och det nya bildhanteringssystemet Expeed 5 skall
se till att bildkvaliteten är bättre än aldrig förr över hela standardintervallet för ISO.
Man kan fotografera i upp till 12 bilder per sekund med AE och
följande AF, eller 14 bilder per sekund med uppfälld spegel. Man
kommer att märka hur mycket vi har förbättrat autofokuseringen
och sökarens synlighet när man fotograferar snabba, oförutsägbara händelser, säger Nikon. Man kan ta upp till 200 NEF-bilder
(RAW) eller stora JPEG-bilder i en serietagning.
Nikon D5 kan även spela in 4K/UHD-filmer (3 840 × 2 160 pixlar)
i 30p/25p/24p, och endast de pixlar som används till filmen kommer vara aktiva, vilket skall se till att bildkvaliteten blir så hög som
möjligt.
Användare skall med den nya kameran få ett extremt snabbt arbetsflöde med dubbla XQD-kortfack, en ny USB 3.0-port för snabbare överföring av stora datamängder och upp till fyra gånger så
snabb nätverksanslutning, via tillbehöret WT-6 och den inbyggda
Ethernetanslutningen.
Det kommer även en Nikon D5 med minneskortsplats för
CompactFlash, men för att få full prestanda ur kameran krävs
XQD-minneskort, som idag finns med skrivhastigheter på cirka
400 MB/s (vilket är betydligt mycket högre än de snabbaste
CompactFlash-minneskortens cirka 150 MB/s).

DX i sin ädlaste form
Nikon KeyMission 360.
20 RATEKO 1/2016

Nikon har lanserat D500, som en förstklassig digital SLR-kamera
i DX-format som kombinerar den höga prestandan hos en digital
SLR-kamera i FX-format med ett smidigt kamerahus och ökad
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användarvänlighet. Nikon anger att D500 har tagits fram för att
tilltala både nybörjares föränderliga syn på bilder och entusiasternas mer avancerade behov. Kameran uppfyller även de ökande
kraven på ständig anslutning mellan kameror och andra smarta
enheter.
Nikon D500 har ett av de mest avancerade AF-systemen bland
entusiastkameror (samma nya 153-punkters AF-system som D5).
Den är även först i DX-serien med filminspelning i 4K UHD, och
den är den första Nikon-kameran som alltid kan vara ansluten och
kan dela bilder direkt via SnapBridge.
– Vi lever i en värld som styrs av det visuella och vi förmedlar
våra känslor med hjälp av synintryck. Därför blir våra entusiaster
också allt mer kräsna och ställer högre krav på sina kameror.
Eftersom vill vi ligga steget före har vi i D500 komprimerat kraften
hos en FX-formatskamera så att vi kan möta efterfrågan på bättre
bildteknik hos konsumenter och professionella fotografer, säger
Tadashi Nakayama, vice-VD och marknadsföringschef på enheten
för bildteknik på Nikon.
D500 kan ta cirka 10 bilder per sekund, upp till 200 bilder i JPEG
eller RAW. Eftersom D500 är en DX-kamera har den brännviddsförlängning 1,5x, vilket möjliggör telefotografering med mindre,
lättare objektiv och kortare brännvidd.
D500 har en pekskärm med en rad olika funktioner, bland annat snabbväxling mellan bilder i förloppslisten och textinmatning,
som även finns i D5, samt pekskärms-AF och pekskärmsavtryckare
(under filmning).
D500 är den första Nikon-kameran som alltid är ansluten till
smarta enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller
Android) via Bluetooth Smart för trådlös kommunikation på korta
avstånd. Användaren kan automatiskt överföra bilder tagna med
D500 till sin smarta enhet eller ladda upp dem automatiskt till Nikon Image Space och använda en mängd olika tjänster. Fotografer
på språng kan även använda sina smarta enheter för att bläddra
bland bilder som finns lagrade i kameran för att få en snabb överblick över sina alster. SnapBridge lägger automatiskt in plats och
datum/tid för bilderna så att informationen är lättillgänglig.
Nikons trådlösa sändare WT-7/A/B/C riktar sig till professionella
fotografer som vill överföra bilder snabbare än det går att göra
med den inbyggda trådlösa LAN-anslutningen. När sändaren är
ansluten till D500 kan bilder och filmer överföras till datorer eller
FTP-servrar via kabelanslutet eller trådlöst LAN.

Spänning i 360 grader

Nikon har tagit steget in på actionkameramarknaden genom att
presentera utvecklingen av ett sortiment med actionkameror som
bygger på Nikons teknik inom optik och bildhantering. Den första
kameran i sortimentet är KeyMission 360 – en bärbar actionkamera som kan spela in video i 360° och 4K UHD.
KeyMission 360 har en bildsensor/objektiv på båda sidor om
kameran, och bilderna kombineras i kameran för att skapa en realistisk, högupplöst bild i 360°. Själva kameran är vattentät till 30
meters djup utan separat undervattenshus. Den anges dessutom
vara mycket tålig, och skall klara damm, stötar och låga temperaturer utan problem. Dessutom minskas effekterna av kameraskakning tack vare elektronisk vibrationsreducering som aktiveras via
appar under uppspelning, för skarpa filmer.

konstant trådlös anslutning till smarta enheter. Nikon presenterade denna progressiva programvara på CES2016 som en del av
sin innovationskarta.
Det här steget bygger på Nikons långa tradition av att driva på
innovation inom bildfältet och höjer ribban ännu en gång, eftersom den Bluetooth-drivna anslutningen på SnapBridge är sömlös
och energisnål och ger fotografer en mängd bekväma anslutna
tjänster, anger företaget.
Tekniken signalerar Nikons fokus på innovation inom mjukvaruområdet och den slår fast kamerans position som en del av ekosystemet med personliga enheter, menar Nikon, och berättar att
SnapBridge kommer att vara en del av nästan varje Nikon-kamera
från och med 2016.
– Bilder är en central del av kommunikationen och det ska
kameran också vara. Vår SnapBridge-innovation ansluter Nikons
kameror till personliga enheter för konstant kommunikation. Det
är den verkliga betydelsen av att skapa ett universellt fotografispråk, säger Tadashi Nakayama.
SnapBridge via Bluetooth lågenergi ger kontinuerlig och direkt
överföring av bilder från kameran till en smart enhet i realtid,
efterhand som bilderna tas, och förvandlar därmed fotografering
till en social, ansluten upplevelse. Det uppnås automatiskt och
utan att bildöverföring behöver aktiveras i kameran samtidigt som
strömförbrukningen är låg i båda enheterna. Anslutningen till
internet bibehålls under bildöverföringen så att man kan kontrollera sin e-post eller ansluta till sociala medier medan bilderna
synkroniseras.
Parningen av Nikons kameror med smarta enheter börjar med
SnapBridge-appen som finns för iOS och Android på Apple AppStore och GooglePlay.

Tillbehör

Nikon har lanserat två nya zoomobjektiv i DX-format med brännvidden 18-55 mm och ljusstyrkan F/3.5-5.6 (ett med inbyggd
bildstabilisering och ett utan), och båda anges passa bra i väskan
tillsammans med instegsmodellerna bland Nikons D-SLR-kameror.
Det är de första Nikkor-objektiven som använder Nikons nya
pulsmotor som anges fokusera snabbt och vara perfekt när man
filmar.
Nikon har även lanserat SB-5000, som företagets första blixt
med radiostyrning, och världens första kompakta blixtenhet med
inbyggt kylsystem. Tack vare den trådlösa radiostyrningen gör det
inget om siktlinjen mellan masterenheten och slavenheten skyms,
och blixten fungerar även bättre vid fotografering i starkt solljus.
Nikons nya inbyggda kylsystem gör att det går att ta över 100
foton i snabb följd när blixten körs med full effekt, anger företaget. SB-5000 ger ett ledtal på 34,5 (35mm, ISO 100), ett stort
zoomområde i FX-format på 24–200 mm (14 mm med inbyggd
vidvinkelskiva) och tre ljusmönster. n

Kameran i centrum av ekosystemet

Nikon Corporation är stolta över att kunna lansera SnapBridge via
Bluetooth lågenergi – som en banbrytande innovation som ger

Nikons två nya 18-55 mm objektiv.
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Olympus PEN-F:

F som i flaggskepp
Olympus har lanserat PEN-F som den mest
kraftfulla PEN någonsin, med toppmodern
optisk/digital-teknik från OM-D, världsledande
5-axlig bildstabilisering och inbyggd elektronisk sökare, plus ny 20 megapixel bildsensor
och möjligheten att ta bilder i en upplösning
på hela 50 megapixel.

P

EN-F är en ny stilikon för alla som njuter lika mycket av
elegansen i varje detalj som den professionella bildkvaliteten, anger Olympus.
Den klassiska siluetten är bekant, men det mesta är nytt i PENF. Den prisbelönta tekniken från Olympus OM-D systemkameror
uppdaterad med ny bildsensor och nya smarta funktioner – allt
förpackat i en kompakt, modernt retroinspirerad design. Ett kamerahus helt utan skruvskallar, byggt i utsökta material och med
stor hantverksskicklighet.
Precis som alla Micro Four Thirds systemkameror är PEN-F
framförallt byggd med tanke på spontan, varje-dag-fotografering
utan stativ, berättar Olympus. Därför är den mer kompakt och
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lättare än vanliga D-SLR-kameror. Designen är också mer tilltalande, elegantare, finare och känslan förstärks ännu mer när du
tar kameran i din hand, anger företaget.

Sökare

”Street-fotografering” och bloggbilder av alla slag har aldrig varit
så populära som nu, anger Olympus, och berättar att nya PEN-F
har en inbyggd elektronisk sökare som ökar snabbheten och
förenklar fotograferandet – det är den första PEN-kameran med
inbyggd sökare.
En OLED-display i sökaren med 2,36 miljoner bildpunkter, 0.62x
förstoring och Fokus peaking underlättar fokuseringen och bildkomponerandet. I realtid ser man hur inställningar och kreativa
filter påverkar bilden, medan kamerans 5-axliga bildstabilisering
hela tiden ger en stabil sökarbild.

Ratt

Den nya metallratten på kamerans framsida öppnar nya kreativa
möjligheter. Den har fyra inställningsmöjligheter som man lätt
kommer åt utan att ta ögonen från motivet i sökaren eller på
displayen.
Nytt är kontrollen av profiler för monokroma bilder (Monoch-

FO TO

rome Profile Control) och färgbilder (Colour Profile Control). Med
den första styr man gradationskurvan, filmkorn, skuggjustering
och tre förinställda svart/vita filtereffekter.
Färgkontrollen har också tre förinställda lägen som påverkar
färgnyanserna (gradation) och här kan man även styra mättnaden
i 12 färger i 11 steg. Med en spak på kamerans baksida skiftar
man mellan de olika lägena.

20 megapixel

PEN-F har en ny 20 megapixel Live MOS bildsensor utan lågpassfilter som möjliggör längre slutartider vid låga ISO. Den nya sensorn ger 25 procent högre upplösning än tidigare modeller, med
mycket lågt brus och utökat dynamiskt omfång. Resultatet anges
vara förbluffande, framförallt vid spontan, handhållen fotografering – precis det PEN-F ska vara bäst på.
Snabbheten i systemet är viktigt när man tar bilder i farten och
det förekommer en vanföreställning att D-SLR-kameror svarar
snabbare än deras Micro Four Thirds motsvarigheter, anger Olympus, och berättar att PEN-F effektivt tar död på myten genom att
ha kategorins kortaste lagg mellan att man trycker ned avtryckaren och bilden registreras på sensorn.
Autofokusen anges också vara extremt snabb, tack vare auto-

fokus som fokuserar på motivets ögon (Eye Detect AF) och touch
display för att snabbt sätta fokuspunkt i bilden.

50 megapixel

PEN-F ger användaren sekvensbildtagning med upp till 10 bilder
per sekund (med låst fokus och exponering – med kontinuerlig AF
och exponering cirka fem bilder per sekund) för att göra det lättare att fånga snabba actionscener, vridbar display som förenklar
foto och filmning i knepiga situationer. Och på fotoentusiasters
begäran är AF-spotmätning kopplad till vald AF-punkt så att exponeringen följer motivet och blir korrekt, anger företaget.
Dessutom kan man med funktionen High Res Shot ta bilder
med en upplösning på hela 50 megapixel. Det fungerar som så att
kameran tar åtta bilder i följd med sensorn i olika lägen och sätter
ihop en bild med högre upplösning än sensorn själv har. Stativ är
ett måste när man vill ta bilder med High Res Shot.
När bilden eller filmen är tagen kan man enkelt ladda upp sina
alster på sociala medier eller andra medier via kamerans inbyggda Wi-Fi, sin smartphone och appen OI Share. En annan praktisk
funktion är det automatiska Supersonic Wave Filter som rengör
bildsensorn varje gång kameran startas.
PEN-F finns i butik, i svart och silver, från mitten av februari. n
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Inne i Krusells fabrik i Sena, knappt tio mil norr om Bangkok, Thailand. Här kvalitetskontrolleras mobilfodral innan de paketeras i försäljningsaskarna. Foto: Krusell.

Nya lagar kräver nya rutiner
Vi lever i en tid av snabb förändring. Det arbetssätt vi använde oss av i går, kanske inte
fungerar i morgon. Det arbetssättet kanske
inte heller är lagligt i morgon. Det är dags att
redan nu arbeta proaktivt för en bättre morgondag.
TEXT: ULF SANDBERG, VD KRUSELL INTERNATIONAL AB

I

nom EU finns sedan 2006 ett direktiv som heter REACH.
REACH huvudsakliga mål är att skydda vår gemensamma
miljö och konsumenternas hälsa. I praktiken innebär det
att en produkt som säljs i butik skall testas för 150 olika substanser.
Ansvaret mot konsument tas av butiken som säljer varan, och
ansvaret mot butiken tas av importören av varan. Att testa sina
komponenter och slutprodukter är ett omfattande, och kostsamt,
arbete. I sak är det inte olagligt att låta bli att genomföra testerna,
åtminstone inte förrän någon testat dina produkter, och det visar
sig att du har för höga gränsvärden.

Vad är konsekvensen av REACH?

Konsekvensen av REACH är att butikskedjor, likväl som importörer, måste sätta sig i förarsätet. Se till att deras leverantörer har
dokumenterad kontroll. Ställa frågor. Be att få se dokumentation.
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Säkerställa att leverantörerna konsekvent använder godkända
material.
I Sverige lägger regeringen fram ett förslag om en ny hållbarhetslag. Går lagen igenom i Riksdagen, så förväntas den träda
i kraft i juli 2016. I korthet innebär den att de 2 000 största
företagen i Sverige skall redogöra för hur de arbetar med olika
hållbarhetsfrågor, såsom miljöfrågor, sociala frågor, respekt för
mänskliga rättigheter, antikorruption, mutor och så vidare – i korthet CSR, Corporate Social Responsibility.
I dag är denna form av redovisning frivillig, och i många fall
tämligen ytlig. I morgon förväntas detta bli lag, och därigenom
kommer det att bli tydligare kring vad som skall redovisas och
bevisas.

Slaveri & CSR-arbete

Storbritannien antog i oktober 2015 en lag som heter Modern
Slavery Act. Lagen ställer krav på företagen hur man hanterar
frågor som människosmuggling, tvångsarbete (forced labour) och
trafficking i leverantörsleden. Nordiska företag med försäljning i
Storbritannien måste nu inkludera riskerna med modernt slaveri i
sitt CSR-arbete.
Konkret innebär det att man måste kartlägga och göra en
riskprioritering av sina leverantörer, och deras underleverantörer.
Man måste avsätta resurser för annonserade och oannonserade
revisioner. Vid revisionerna bör man ta hjälp av expertis, som
innehar sakkunskap inom sociala- och miljömässiga frågor. När

CSR

Ulf Sandberg, i mitten, berättar att de ibland har besök av kunder i företagets produktion, och att de då går igenom hur en väska produceras,
hela vägen från urval av hudar, via sömnad/montering till kvalitetskontroll. Bilden är tagen i oktober 2015. Foto: Krusell.

revisionsrapporterna är dokumenterade skall de följas upp av
förbättrings- och åtgärdsprogram som i sin tur skall följas upp så
att de beslutade åtgärderna efterlevs.
Men detta låter ju både svårt, dyrt och jobbigt... Ja, det är det.
Att ha kontroll så att de produkter man säljer följer dagens lagar,
kräver en insats. I dag är det svårt, för att inte säga omöjligt, för
ett litet ”start up bolag” att ta sig an den gällande lagstiftningen
och ha kontroll på sin supply chain. Det krävs resurser och erfarenhet för att vara en leverantör till nordisk retail.

Regelbundna revisioner

Men hur skall det här fungera? Skall du som återförsäljare och
distributör behöva resa jorden runt för att göra regelbundna revisioner på fabriker? Ja, och Nej, du skall inte personligen behöva
resa runt jorden flera varv per år för att säkerställa att du har
lagliga produkter i ditt erbjudande.
Du behöver däremot ifrågasätta priserbjudanden som verkar vara för bra för att vara sant. Du behöver ha insikt i att dina
leverantörer lever upp till lagens krav. Be dem gärna visa upp
dokumentation som stödjer deras påståenden. Du behöver förstå
att kraven på varumärkesägare, distributörer och återförsäljare
ser annorlunda ut i morgon jämfört med hur de såg ut i går.
Vi kan redan i dag se att kraven på oss som producenter ökar.
Seriösa inköpare efterfrågar dokumentation, certifikat och man
säkerställer att vi är öppna för revision av vår produktion.
Kort checklista som du kan ha nytta av;
1. Kan din leverantör visa upp REACH tester på sina produkter?
2. Kan din leverantör tänka sig att ge ut adressen till fabriken
där de produkter du köper produceras? Om inte, varför?

3. Är priset din leverantör begär rimligt? Om du räknar bakåt,
dra bort leverantörens marginal, gör ett estimat på kostnaden
för materialet. Finns det pengar kvar till en rimlig lön för arbetarna?
4. SA-8000 certifiering är en certifiering som säkerställer att
produktionen drivs enligt etiska regler. Att man förhåller sig till
lokala lagar gällande arbetsmiljö, arbetstider, löner, utsläpp och
så vidare. Har din leverantör dokumentation på denna certifiering?
Kan du bocka av de fyra ovanstående punkterna så har du kommit en bra bit på vägen mot att säkra upp din supply chain. Du har
då aktivt bidragit till att vi gemensamt säljer bättre produkter till
konsumenterna, samtidigt som vi tagit ett större ansvar för våra
medmänniskor i produktionsledet. n

Om Krusell

Det svenska företaget Krusell har producerat väskor och fodral
till portabel elektronik sedan 1991. The Krusell Group, med
huvudkontor i Mölndal, omsätter ungefär 200 miljoner kronor
och har fler än 500 anställda globalt – flertalet vid de egna
fabrikerna i Thailand.
Krusell utvecklar, producerar och säljer väskor och fodral
till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. De egna
varumärkena är Krusell samt Walk On Water, och de är också
underleverantör till Sony, Garmin, Koenigsegg och Fujifilm.
Krusell är medlemmar i partnerprogrammen ”Made for
Experia”, ”Designed for Microsoft Lumia”, ”Designed for LG
Mobile” och ”Made for HTC devices”. n
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– 2004 kom Ambilight och styvt 10 miljoner hade sålts i oktober
2014. 81 procent av användarna säger att de skall köpa Ambilight
igen, vilket betyder att inom kort skall 8 miljoner nya Ambilight-TV
säljas. Ambilight är beroendeframkallande, säger Pär Josefsson.

Fokus på TV

Pär Josefsson, Nordic Product Manager på TP Vision, vid nya Philips 7601.

Philips TV berättade på sitt lanseringsevenemang i Bryssel i februari bland annat att de
fortsätter sin långsiktiga strategi med att flytta
bildkvalitetstekniken från toppmodellerna till
mellanklassen.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

avid Kou, General Manager TP Vision, berättade att
när TP Vision grundades 2012 ägdes 70 procent av
företaget av TPV och 30 procent av Philips, men sedan
2014 äger TPV 100 procent.
– TPV är nummer ett globalt på display för TV och monitorer.
TV-marknaden är dynamisk, och vi har en stark tilltro till att Philips kommer bli nummer ett på TV i Europa igen, sade David Kou.
När han tillfrågades om när han trodde detta skulle ske – inom
3, 5 eller 7 år svarade David Kou med ett leende ”låt oss talas vid
om ett år igen”, och berättade att Philips TV inte varit så stora
i Kina de senaste fem åren, men ifjol gick de från plats 14 till
förstaplatsen vad gäller foreign brands (de har alltså slagit koreanerna där).
Under frågestunden med David Kou framkom att han tyckte
Sonys TV-reklam för några år sedan (till exempel den med bollar som studsade nerför gatorna i San Francisco) var cool, men
att Philips TV-reklam (med Ambilight i kombination med olika
extremsportare) också är cool – och att det är en stor fördel att
nyttja Internet för spridning istället för att endast utnyttja TV som
är betydligt mycket dyrare...
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När det gäller OLED-TV sade David Kou att de kommer lansera
OLED som möter konsumenternas behov till ett rimligt pris. Och
Philips kommer lansera OLED-TV innan årets slut.

Bildkvalitet

Danny Tack, Director Product Strategy & Planning, berättade att
Philips nya toppmodell i 7000-serien (7601) har 500 Nit ljusstyrka med 700 Nit peak, vilket är bättre än fjolårets toppmodell
9000-serien som hade 500/500. Danny Tack poängterade, och demonstrerade, HDR-uppskalning och förklarade att högre ljusstyrka
(alltså mer Nit) innebär att bildförbättringen blir viktigare – och
slutsatsen att uppskalning är en viktig parameter just nu kan man
också dra eftersom ungefär tre fjärdedelar av de TV som säljs i år
har UHD upplösning medan väldigt lite av det man kommer titta
på i år kommer ha UHD upplösning. De som önskar kan alltid slå
av bildförbättringen genom att använda ”Movie Mode”...
Eftersom en del av kravet för att få använda UHD Alliance logga
”Ultra HD Premium” är att TV:n skall klara 1 000 Nit peak (gäller
för LCD-TV, medan det är 540 Nit peak som gäller för OLED eftersom de gräver djupare i svärtan) kommer inte Philips nya TV vara
försedda med den loggan.
Danny Tack poängterade att ljusstyrkan är en del av den totala
bildkvaliteten, och sade att färgåtergivningen också är en mycket
viktig parameter – och Philips nya TV från 7000-serien och uppåt
återger 81 procent av DCI färgstandarden, vilket hos Philips kallas
Premium Color.
”Only OLED creates perfect black” stod skrivet på väggen vid
en av Philips demonstrationer av bildkvalitet, och det är tämligen
självklart att det är skillnad på till exempel en LCD-TV med local

TV

David Kou har en stark tilltro till att Philips TV kommer bli Nr 1 igen.

Danny Tack sade att bildförbättringen är en viktig del i en TV av idag.

Tim Vanvaerenbergh vid 5231 – en 24” TV med Bluetooth-högtalare.

Shubham Bhattacharya talade om Android & gaming i TV-apparater.

dimming där belysningen kan justeras individuellt i 128 olika segment av bilden, jämfört med en UHD OLED där belysningen kan
styras individuellt i över åtta miljoner punkter...
När det gäller OLED menade Danny Tack att svärtan, det vita
och rörelser återges mycket bra, men färgåtergivningen har inte
varit så bra på de modeller han testat – de har sett ok ut på blått
och grönt, men rött har inte sett rött ut, utan snarare orange.
– Vi kommer ge en bättre OLED-upplevelse när vi lanserar vår
OLED-TV på grund av vår bildbearbetning, och vi lanserar OLED
i år. I Europa kommer vi endast att lansera platta OLED-TV, inga
curved, sade Danny Tack.
Ingen av Philips TV 2016 har 3D, och det beror på att ingen
efterfrågar 3D, förklarade Danny Tack, och sade att 3D är dött.

Smart

Shubham Bhattacharya, Product Planner – Philips Smart TV,
berättade att Philips var först i Europa med Android och det växer
– 1 200 appar optimerade för TV kom ifjol.
Som exempel på vad man kan göra med sin smarta Philips TV
nämndes spärra innehåll för sina barn, se på UHD/4K via Netflix,
Amazon (i England och Tyskland i detta nu) och Youtube samt
spegla sin dator till TV via Google Cast.
Shubham Bhattacharya demonstrerade också det smarta hemmet, och visade hur man med sin Smart TV till exempel styra sin
termostat i hemmet, och när dörrklockan ringer kan Ambilight
blinka samtidigt som en bild från webkameran visas på TV:n så att
man ser vem som är vid dörren.
När det gäller gaming, alltså spel direkt på TV:n, har man nu
kommit ner till 36ms lag och då är inte längre bara casual gaming
utan även serious gaming, förklarade Shubham Bhattacharya, och
sade att 40ms och mer är oacceptabelt enligt gamers.

Utbud

Philips TV bekräftade att alla 2016 års TV-modeller med Ultra HD
kommer att vara HDR-kompatibla, och alla Ultra HD-modeller
utom 6101-serien är försedda med Ambilight. De nya Philips TVmodellerna med UHD finns att tillgå i storlekar från 43 till 75 tum.
6000-serien och uppåt är kompatibla med HDR+ och kan spela
upp HDR-innehåll via HDMI 2.0a, USB eller streamingtjänster.
Dessutom finns HDR Upscaling som skall förbättra dynamiken på
allt innehåll. HDR Upscaling anges fungera bra ihop med Micro
Dimming Pro och Bright Pros kontrastförbättring. Micro Dimming
Pro analyserar bilden i 6 400 zoner för en utökad kontrast. Bright
Pro använder paneler med ljus upp till 700 Nit som anges utöka
kontrasten till nya nivåer.
Första halvårets toppmodell blir nya 7601-serien i 65” som
inkluderar bakbelysning och Micro Dimming Premium-systemet
för första gången i 7000-serien. 2D Micro-Dimming Premiumtekniken använder dimbar bakgrundsbelysning uppdelad i 128
zoner för att optimera kontrasten. 7601-serien har också Perfect
Pixel Ultra HD-processor som inkluderar Premium Color, Perfect
Natural Motion och Ultra Resolution Upscaling. Dessa funktioner
skall tillsammans bidra till förbättrad färg, rörelse och skärpa.
7601 har tresidig Ambilight.
Det bästa ljudet återfinns på tunna 8601-serien (50W-ljudsystem med 18 högtalarelement, inklusive två löstagbara soundsticks som kan placeras brett bredvid TV:n) som även har fyrsidig
Ambilight.
Philips har i sitt sortiment i år även Full HD-modeller i storlekarna 24 till 49 tum – och sammanfattar man utbudet är alla TV
i 4000- och 5000-serierna (utom 4900) Full HD medan alla TV i
6000-, 7000-, 8000- och 9000-serierna (utom 6401 i storleken 32
tum) UHD. n
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Panasonic nya flaggskepps-TV DX900.

Panasonic Convention 2016:

Premium Customer Experience
Panasonic förklarade på Panasonic Convention 2016 att allt handlar om Premium Customer Experience, och att företaget är trendsättare inom 4K-värdekedjan.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

aurent Abadie, Chairman and CEO of Panasonic Europe, inledde Panasonic Convention 2016 i Frankfurt 1
mars med att tala om den globala urbaniseringen, och
sade att 70 procent av världens befolning väntas bo i städer 2015.
Detta kommer ställa krav på städer på alla möjliga sätt och vis,
och Laurent Abadie berättade att 250 familjer, av totalt 1 000
familjer, redan flyttat in i Fujisawa Sustainable Smart Town i Japan
– ett projekt som
påbörjades 2012 (av
Panasonic och 18
andra företag) och
som bland annat
fokuserar på grön
energi, minskade koldioxidutsläpp samt
att hushålla med
Panasonic Lumix TZ100.
naturens resurser.
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Abadie förklarade att Panasonic dessutom har två nya ”Smart
City” projekt på gång – dels Lyon i Frankrike och dels Denver i
USA (där fokus mer kommer vara på säkerhet, via bland annat
övervakning med hjälp av ansiktsigenkänning).
Jake Hirose, Panasonic Marketing, berättade att företagets
målsättning i Europa är att växa 25 procent fram till 2018, och
tillväxten förväntas komma från de två områdena ”Smart Home”
och ”Appliances” medan ”Audio Video” (som sannolikt är det område som många förknippar med varumärket Panasonic) spås få
en rak utvecklingskurva de närmaste åren – alltså varken tillväxt
eller nedgång.
– Allt handlar om premium customer experience, sade Jake
Hirose, och berättade att Panasonic är trendsättare inom 4Kvärdekedjan, samt att företaget i år breddar sitt utbud på den
europeiska marknaden.

Signifikant år för AV

Masahiro Shinada, Panasonic TV, förklarade att 2016 är ett signifikant år för audio och video, och exemplifierade med lanseringen
av UHD Blu-ray samt Ultra HD Premium specifikationen.
Panasonics - och världens - första UHD Blu-rayspelare DMRUBZ1 lanserades i slutet av 2015 i Japan och nu lanseras modellen
DMP-UB900 som kommer säljas internationellt (exakt lanseringsdatum för Sverige är i skrivande stund inte klart). DMP-UB900
har stöd för HDR (High Dynamic Range) och en stor färgskala

FÖ RETAG

Panasonic visade runt bland årets nyheter i Frankfurt i mars – här berättas om de nya TV-apparaterna.

(BT.2020) och skall innehålla avancerad bildteknologi som exempelvis funktioner för Chroma- och High Gradation-bearbetning,
anger Panasonic.
Panasonic lanserade i samband med CES2016 i Las Vegas sin
nya LCD-TV DX900, som den första TV någonsin som uppfyller
kraven från UHD Alliance och därmed erhåller dess högsta erkännande ”Ultra HD Premium”.
Masahiro Shinada berättade att kravet vid framställningen av
den nya flaggskepps-TV:n varit att överträffa bildkvaliteten i de
bästa plasmaapparaterna i en LCD-TV.
Med nya flaggskepps-TV:n DX900 (som finns i storlekarna 58
och 65 tum) menar Panasonic att man för första gången lyckats
kombinera den höga ljusstyrkan - som LCD-tekniken medger med den kontrast och svartnivå man uppnått med plasmatekniken.

DX900 är en UHD TV med stöd för HDR, som uppfyller UHD Alliance specifikationer för ”Ultra HD Premium” och är 4K certifierad
av THX, och Panasonic menar att DX900 kan nå ljusstyrkan 1000
Nit peak på en betydligt större del av bildytan än vad konkurrenternas TV klarar av.
DX900 är bakbelyst och har local dimming med 512 olika zoner,
där ljuset kan justeras individuellt, och apparaten är försedd med
ett nyutvecklat ”Honeycomb” filter som enkelt uttryckt är ett nät
med små hål i mitten ovanför varje lysdiod och gradvis större
hål längre ut från lysdioden, för en jämn ljusfördelning över hela
ytan.
Panasonic delar 2016 in sina TV i tre kategorier – Full HD, 4K
och 4K Pro. 4K Pro innebär att det finns stöd för HDR och det börjar med serien DX700. När det gäller stativen introducerar Panasonic ”Switch Design” vilket innebär att TV-fötterna kan monteras
på olika sätt på TV-apparaterna – beroende på vilken modell det

Gammal och förfinad teknik i skivspelaren Technics SL-1200GAE.

Ny och förfinad teknik i UHD Blu-rayspelaren UB900.
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Givetvis demonstrerades den nya Ultra HD Blu-rayspelaren UB900.

är kan fötterna skjutas mot mitten eller ut mot kanterna (praktiskt
om man köper stor TV men har liten TV-möbel) och/eller vändas
så att de så att säga böjs inåt eller utåt.
På ljudsidan lanserar Panasonic nya högtalare i trådlösa ALL
Connected-serien, som nu innehåller tio olika modeller. De nya
modellerna är ALL9, ALL7CD (med CD och radio), ALL6 och ALL05
– den sistnämnda är vattentät.
Restreamingfunktionen innebär att man kan streama till tre
andra högtalare förutom den man lyssnar på, och Spotify Connect
fungerar i flera rum via appen i och med att man kopplar samman
högtalarna (stereoläge kan också justeras så att en högtalare blir
höger och en annan vänster kanal).
50-årsjubilerande Technics lanserar i sommar en exklusiv och
nyutvecklad skivspelare baserad på företagets klassiska SL-1200
som sedan 1972 sålts i fler än tre miljoner exemplar. Den nya modellen heter Grand Class SL-1200GAE och kommer att tillverkas i
1 200 exemplar.
Panasonic berättade att skivspelare har efterfrågats i Europa
sedan Technics relanserades där, och nu har de i Japan kommit
underfund med det och lanserar först en renodlad HiFi-modell
(som kommer kosta omkring 3 500 euro) i begränsad upplaga,
och senare kommer en mer normal modell som heter Grand Class
SL-1200G lanseras.

Smart Home

Kensuke Maeda, Panasonic, talade om företagets satsning på
Smart Home, och berättade att de redan idag har ett stort antal
sensorprodukter i sortimentet, och att fler kommer. Han berättade också att Panasonic sedan i höstas är partner med tyska
Allianz (en av de största försäkringskoncernerna i världen, med
142 000 anställda) och tillsammans erbjuder de en tjänst kallad
”Panasonic Smart Home & Allianz Assist Service” som innebär att
Panasonics Smart Home produkter (som sensorer för dörrar, fönster, vattenläckage med mera) sammankopplas med Allianz Global
Assistance 24/7 Customer Hotline.
Om något oförutsett sker i hemmet - ett fönster går sönder,
en vattenläcka uppstår eller annat - skickas ett meddelande till
användarens smartphone samtidigt som ett alarm i bostaden
ljuder och Allianz notifieras. Allianz tar omedelbart kontakt med
användaren, eller designerad kontaktperson, och vidtar lämpliga åtgärder – som till exempel att skicka dit en rörmokare eller
liknande.
– Försäljningen av denna tjänst är startad i Tyskland och överträffar förväntningarna. Och nu utökar vi erbjudandet till UK med
flera marknader, sade Kensuke Maeda.
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Ett fokusområde för Panasonic är ”Smart Home”, som spås växa.

Foto

Panasonic breddar sitt 4K-sortiment på fotosidan med nya 4Kvideokameror samt fler digitalkameror som kan spela in videofilmer i 4K.
Panasonics resekameror i TZ-serien fyller tio år i år, och företaget anger att när den första modellen TZ1 lanserades 2006 var
det unikt med en så liten kamera med 10x zoom. Genom åren har
TZ-kamerorna utvecklats och fjolårets TZ70 har hela 30x zoom i
en mycket kompakt kamera.
I år kommer efterträdaren till TZ70 och den heter TZ80 –
zoomomfånget är detsamma (24-720mm) och bland nyheterna
finns videoinspelning i 4K, 18MP upplösning (mot 12MP) samt ett
nytt autofokussystem kallat Depth From Defocus som möjliggör
att man i ett speciellt fotoläge i efterhand kan bestämma var
fokus i bilden skall ligga. Det hela fungerar som så att kameran
tar en snabb bildserie (eller snarare spelar in en videosnutt) i
4K-upplösning med skärpan på olika saker i bilden, och sedan kan
man på pekskärmen klicka var man vill ha skärpan och spara en
eller flera bilder med 8MP upplösning.
Panasonic lanserar också TZ100, som är en TZ-kamera försedd
med 20MP bildsensor på 1” (vilket innebär att sensors yta är ungefär fyra gånger större än ”standardsensorn” i 1/2,3” format som
sitter i TZ80) samt 10x zoom (25-250mm). TZ100 kan också spela
in 4K-video och ta 8MP-bilder där man i efterhand kan bestämma
var fokus skall ligga.
Panasonic lanserar också två nya objektiv till sina Lumix Micro
Four Thirds kameror. Teleobjektivet H-RS100400E 100-400mm
F4-6.3 med Power OIS bildstabilisering (som anges vara skräddarsytt för såväl fotografering som 4K-videoinspelning). Objektivet är
17cm långt och väger strax under ett kilo, vilket får anses vara ett
litet format och en låg vikt för ett objektiv som motsvarar brännvidden 200-800mm.
Det andra nya objektivet heter H-FS12060E 12-60mm F3.5-5.6
och är även det utrustat med Power OIS. Det objektivet är 7,1cm
långt och väger 210g – och det är väderskyddat.

Framtid

På Panasonic Convention 2016 visades också en del framtidsprodukter upp, som till exempel genomskinliga LCD-TV, diverse
smarta lösningar för bilar samt säkerhetslösningar för butiker i
form av övervakningskameror som kontinuerligt spelar in video
där människornas ansikten är täckta av svarta rutor – och skulle
något inträffa kan en myndighet (som exempelvis Polisen) låsa
upp de svarta fyrkanterna med en kod för att se ansiktet på misstänkta personer. n

D IS T RIB UTIO N

Anders Bjørndahl,
VD Playground Distribution.

Skullcandy
via Playground Distribution
Playground Distribution har utökat sitt distributionsavtal med Skullcandy till att omfatta
alla detaljhandelskategorier på den skandinaviska marknaden. Det nya avtalet började
gälla den 19 januari 2016.

– Vi ser fram emot att få varumärket att växa ytterligare i Norden. Vi tror att det finns en stor, outnyttjad marknadspotential för
Skullcandy. Playground Distribution har en framgångsrik historia
av att odla varumärkeskännedom och driva säljfrekvens hos
viktiga återförsäljare i regionen, säger Paolo Doria, Skullcandys
General manager för EMEA & Indien.

S

Playground beskriver sig själva

kullcandy är det mest sålda varumärket för hörlurar på
den amerikanska marknaden och ett ledande globalt
hörlursvarumärke. Skullcandy anger att man vill utöka
sin närvaro i Norden efter lanseringen av nya hörlurar och öronsnäckor med utmärkt prestanda inom stora marknadssegment
som till exempel trådlösa produkter, sport och spel.
Köpenhamnsbaserade Playground Distribution har byggt ut
distributionen av Skullcandy sedan mitten av 2012. De började i
kärndetaljhandelssegmentet i Danmark och expanderade sedan
till danska återförsäljare av hemelektronik i början av 2014. Fokuserad distribution och varumärkesuppbyggnad har hjälpt till att
säkerställa en stadig tillväxt och öppnat vägen för ett nytt och mer
omfattande distributionsavtal.
– Vi ser verkligen fram emot att utöka vårt samarbete med
Skullcandy. Playgrounds modell har alltid varit att investera i och
bygga varumärken genom vår 360° sätt att närma oss distribution.
Å ena sidan aktiverar vi Skullcandys varumärke lokalt genom vårt
team av sponsrade atleter, på evenemang och med videoproduktioner för sociala medier och PR. Å andra sidan arbetar vi med
detaljhandlare för att driva kundflöde och säljfrekvens via kliniker,
butiksmaterial och skräddarsydda aktiveringskampanjer. Dessa
är de aktiviteter som skiljer oss från andra distributörer. Dessutom arbetar vi bara med märken och produkter som vi verkligen
brinner för och Skullcandy är ett utmärkt exempel på detta, säger
Anders Bjørndahl, VD Playground Distribution.

Playground Distribution är Skandinaviens ledande distributör
av kvalitetsutrustning för en aktiv livsstil. Vi bygger varumärken
genom smart marknadsföring, PR och genom att låta noggrant
utvalda ambassadörer testa och använda våra varumärken till
deras yttersta gränser. Det är därför vi är långt mer än en vanlig
”box mover”. Och det är därför internationellt erkända varumärken som Sony Action Cam, Skullcandy, Withings, Rossignol, Goal
Zero, Hyperice, Native North och Zanerobe har valt Playground
Distribution som sin distributör. Mer information finns på
www.playgrounddistribution.com.

Skullcandy beskriver sig själva

Skullcandy är det ursprungliga varumärket för livsstil och ljudkvalitet inspirerat av ungdomskulturens kreativitet och vanvördiga
attityd. Skullcandy designar, marknadsför och distribuerar audiooch spelhörlurar och andra tillbehör under varumärkena Skullcandy, Astro Gaming och 2XL. Skullcandy lanserades 2003 och blev
snabbt ett av världens mest distinkta audiovarumärken genom att
märket presenterade unik teknik, färg, personlighet och prestanda i ett annars monokromt utrymme. Skullcandy hjälpte till
att revolutionera audioområdet genom att presentera hörlurar,
öronsnäckor och andra audioprodukter och trådlösa produkter
som har en omisskännlig stil och exceptionell prestanda. Företagets produkter säljs och distribueras genom ett stort antal olika
kanaler i USA och ungefär 80 länder över hela världen inklusive på
företagets hemsida www.skullcandy.com. n
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Klas Elm summerar intrycken från CES2016 i ett videoklipp som kan ses både på www.rateko.se och www.elektronikbranschen.se.

CES 2016 – ElektronikBranschen:

Trendspaning från Las Vegas
Klas Elm summerar intrycken från CES, som är
världens största mässa för hemelektronik och
som årligen genomförs i början av året i Las
Vegas.
TEXT: KLAS ELM, VD, ELEKTRONIKBRANSCHEN
FOTO: OLA LARSSON

S

om vanligt är CES i Las Vegas alldeles överväldigande.
Alla som varit där håller med. Det är så stort och så
mycket att se att man måste planera mässbesöket
noga för att inte gå bort sig helt.

Smarta hem

Årets mässa tyckte jag förstärkte de trender vi sett senaste året.
Till exempel så har Internet Of Things verkligen slagit igenom. Och
då kanske framförallt när det gäller smarta hem. Det är visserligen
något vi pratat om i många år, men nu skulle jag vilja säga att det
slår igenom.
Produkterna i hemmet är uppkopplade och det trådlösa
nätverket hemma är en förutsättning för att allt ska funka på ett
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modernt sätt. Och det är inte bara för konsumtion av ljud och
video. Streamat ljud är som alla, utom Copyswede, vet det sätt
som vi lyssnar på musik idag. Trådlösa system som funkar både
mot TV:n och mobilen/surfplattan. Även TV:n hämtar sitt innehåll
från nätverket, även om man kanske faktiskt drar en kabel just till
TV:n.
Men det är så mycket mer som är uppkopplat nu. Kylskåpet
börjar ta form som inte bara ett ställe att förvara maten svalt.
Eftersom det alltid är placerat mitt i hemmet (generellt sett) så är
det inget dumt ställe att ha som informationsknutpunkt. En digital
gemensam anslagstavla och även ett ställe att styra andra enheter
ifrån. Om kylskåpet också kan berätta vad det innehåller (eller
snarare saknar) när man är i affären är det också en livsförenklande tjänst.
Men på CES fick vi också se flera smarta produkter för hemmet.
Låset till ytterdörren till exempel. Om det är uppkopplat kan man
inte bara få reda på när och vem som öppnar. Man kan också dela
ut tillfälliga ”nycklar” och även släppa in på distans. Och vi presenterades också för lösningar för att styra värme/kyla, belysning,
larm med mera.
Och apropå styra – det här med röststyrning har några intressanta detaljer också. År 1995 missförstod ”röststyrningen” närapå
100 procent av de kommandon den fick. 2003 hade man förfinat

CES

Klas Elm blir, i egenskap av VD för ElektronikBranschen, intervjuad under CES2016 i Las Vegas i januari.

systemen till att bara missa 23 procent och nu blir det fel i mindre
än 5 procent av fallen.

Smarta bilar

Ett bestående intryck är också att bilindustrin gjort intrång på
CES såväl som i elektronikbranschen. Bilbranschen talar om fem
nivåer av automation. Nivå 0 är ingen alls, Nivå 1 är funktionsspecifik automation, Nivå 2 är kombinerade funktioner (till exempel
fartkontroll plus radar för att inte köra in i bilen framför), Nivå 3
är begränsat självkörande bilar (människan håller viss koll och tar
över ibland) samt Nivå 4 som är den helt automatiserade självkörande bilen.
Googlebilarna har nu kört 1,6 miljoner km. Det motsvarar 75
år av körande för en genomsnittlig amerikan. De har hanterat
200 000 stoppskyltar och 600 000 rödljus. De har också varit i
trafik tillsammans med 180 miljoner andra bilar!
Men också Volvo ligger långt framme på det här området. Inte
bara har också de självkörande bilar som redan rullar i Göteborg
(även om projektet inte går igång fullt ut förrän 2017). De har
också många smarta lösningar för bilen. Att bilen ser till att man
blir uppringd efter en olycka, alternativt skickar en ambulans om
man inte svarar, är en bra tjänst.
Att kunna lägga in waypoints i datorn/mobilen och sedan föra
över dessa till navigationen i bilen tycker jag är en annan.
En tredje att utnyttja det faktum att alla bilar står still 98
procent (!) av sin livstid. Med möjligheten att öppna bakluckan
på distans kan man få leverans av till exempel matvaror till bilen
medan man är på jobbet. Sedan är det bara att köra hem utan att
behöva passera butiken.

Smart TV

Redan förra året var HDR ordet på mångas läppar. I år står det
tydligt att fighten mellan panelteknikerna hårdnar. Ultra HD är redan nu närapå standard. Den större delen av modellprogrammet
från de flesta varumärken är UHD redan i år. Nu finns det skärmar
för det ljusaste ljusa och det svartaste svarta. Bildkvaliteten från
allihopa är dock helt fantastisk.
Också när det gäller ”det smarta” så förbättras hela tiden gränssnittet mellan människan och maskinen. Att snabbt och enkelt
kunna växla mellan utsänt och hämtat material, utan att för den
skull behöva menyer eller fjärrkontroll, är nu verklighet. Konsumenten vill inte behöva bry sig om det är OTT eller något annat
för att byta mellan tjänsterna. Och nu är vi där.
Fjolårets stora fråga - om det finns något innehåll att se när det
gäller UHD - verkar även den ha fått sitt svar. Ja. Netflix, Youtube
och Amazon ökar sitt UHD-innehåll rejält. Och nu kommer också
UHD Blu-ray. Frågan är om det är det sista formatet för fysiskt
levererat innehåll?!
360-kameror med och utan drönare ger en cool upplevelse.
Även alla VR-produkter är spektakulära. Vad det kan leda till för
spännande tjänster kan man bara fantisera om.

CES

Men allt detta är naturligtvis bara en liten bråkdel av alla produkter och tjänster som presenteras på mässan. CES i år var så klart
större än någonsin. 2,4 miljoner kvadratfot monteryta visade upp
20 000 nya produkter för 150 000 besökare varav fler än 45 000
var utlänningar från 150 länder – vilket är 70 procent fler länder
än under senaste OS. n
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Klas Elm, ElektronikBranschen, och Steve Koenig, CTA, på CES2016.

Björn Westerholm, myFC, och roboten YuMi som monterar JAQ.

CES2016 – Rateko:

Omgivande sensorer,
aggregerat lärande och
begynnande ekosystem
Tre trender på årets CES var omgivande sensorer (som nu finns i fler och fler produkter
runt omkring oss hela tiden), aggregerat lärande (från personifierade TV-tips till självkörande bilar) och ett framväxande av begynnande ekosystem (till exempel 4K, wearables,
VR och smarta hem).
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

O

rganisationen CEA (Consumer Electronics Association) som står bakom CES, bytte i slutet av förra året
namn till CTA (Consumer Technology Association),
och meddelade att anledningen är att begreppet ”Electronics”
inte längre täcker 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.
CEs heter dock fortsatt CES, och i år var mässan större än
någonsin, med 230 000 kvadratmeter utställningsyta och 3 887
utställare som visade de nyaste produkterna och tjänsterna i konsumentteknikens alla former. Efter besöksrekorden på CES2015
skärptes ackrediteringskraven med syftet att hålla antalet besökare vid cirka 150 000, varav ungefär en tredjedel är internationella besökare, för att säkerställa en kvalitetsupplevelse för alla
besökare, meddelade CTA.

Trender

Shawn DuBravac, Chief Economist and Sr. Director of Research
CTA, inledde i vanlig ordning årets CES då han ett par dagar innan
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mässdörrarna öppnades talade om trender under rubriken ”2016
CES Trends to Watch”. Shawn DuBravac talade i år om tre trender
för 2016:
1. Omgivande sensorer – Sensorer fanns till en början i produkter som till exempel airbags i bilar, men i december 2006 klev
de in i konsumentelektronikbranschen i och med lanseringen av
Nintendo Wii, och i juni året därpå släpptes en produkt som kan
sägas ha blivit banbrytande när det gäller sensorer för konsumenter, Apple iPhone. Idag finns sensorer överallt, och Shawn gissade
att ungefär 15 000 av de 20 000 nya produkter som lanserades
under CEs2016 innehåller sensorer.
2. Aggregerat lärande – Denna andra trend kan sägas hänga
ihop med den första, och innebär att olika sorters sensorer
samverkar för att skapa saker som förutsägbar kundanpassning
och omvärderad rekommendation, i exempelvis sökmotorer och
mjukvarutjänster som Netflix med flera.
– I hemmet finns sensorer som till exempel kameror och termometrar, och vi har sensorer i våra smartphones och armband –
och vad det handlar om nu och framöver är att få alla dessa sensorer att samverka på ett enkelt och logiskt sätt, så att till exempel
en tjänst som Netflix kan ge användarna rekommendationer baserade på alla möjliga data. Om man sätter sig i TV-soffan ensam,
det snöar ute, det är sent på kvällen och man är lugn (pulsen är
låg) blir rekommendationerna annorlunda när man startar Netflix
än vad de blir om hela familjen slår sig ner i soffan efter lunch en
varm sommardag, säger Shawn DuBravac.
Aggregerat lärande innefattar även saker som röstigenkänning
(där felprocenten gått från nära 100 procent 1995, via 23 procent
2013 till 5 procent 2015) och självkörande bilar, där Shawn förutspår att de första förarlösa bilarna kommer säljas 2020, för att
2045 stå för hälften av försäljningen.
3. Framväxande av begynnande ekosystem – Ett exempel på be-

CES

Carl Johan Grandinson, Glue, med Glue Smart Lock.

Marie Schmidt, B&O, demonstrerar BeoSound 35 och BeoLab 90.

gynnande ekosystem är 4K/UHD (med UHD TV, UHD Blu-ray samt
streaming i UHD), och ett annat är wearables (som breddas med
allt fler typer av produkter). Kanske mest spännande på CES2016
inom denna kategori var VR (virtual reality), som inte längre är
endast en ensam upplevelse, utan det testas till exempel i form
av gruppupplevelser i skolor samt av mäklare och arkitekter.
360-graders videokameror förser VR-glasögonen med innehåll,
och Shawn DuBravac sade att ungefär 100 företag visade upp VR
på CES2016.

laptops innebär att surfplattor är attackerade från båda hållen –
squeeze play...
Tillväxtsegmenten 2016 är - förutom nämnda smartphones enligt prognosen wearables, som förväntas öka med 59 procent,
och videokameror (framförallt actionkameror och 360-kameror)
som väntas öka med 20 procent. Övriga områden inom konsumentelektronik spås stå still eller backa i år.

Statistik

Steve Koenig, Director of Industry Analysis CTA, berättade under
sin genomgång ”Global Technology Market Update” att det
faktum att dollarn är starkare än på 14 år påverkar statistiken, och
att utvecklingsländernas marknadstillväxt har bromsats, vilket
innebär att omsättningsmässigt står de mogna marknaderna för
ungefär hälften av omsättningen medan utvecklingsmarknaderna
står för den andra hälften – läget verkar ha stabiliserats där.
Om man tittar på den globala försäljningen av konsumentelektronik minskade den med cirka 8 procent i värde 2015 jämfört
med rekordåret 2014, och prognosen för innevarande år är en
nedgång med 2 procent.
Om man istället tittar på volym minskade antalet sålda produkter 2015 med 4 procent jämfört med föregående år, och
prognosen för 2016 är +/- 0 procent (en ytterst liten ökning i antal
jämfört med 2015, närmare bestämt 11 miljoner fler produkter
beräknas säljas i år globalt – 6 463 miljoner produkter istället för
6 452 miljoner).
Steve Koenigs presentation innehöll en bild på Gollum, med en
smartphone i händerna, och Steve sade ”One phone to rule them
all...” för att demonstrera att 40 procent av den globala omsättningen inom konsumentelektronik kommer från en produkt! Lägger man till surfplattor når man 46 procent av omsättningen, och
inkluderar man även laptops är man uppe i 58 procent.
Steve Koenig berättade att det första triumviratet i romerska
riket (som slöts mellan Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus och
Pompejus den store 60 f.Kr) endast varade sju år innan en av de
tre mördades – och undrade när en av de tre produkterna i teknikens triumvirate (smartphone, surfplatta och laptop) mördas...
Steve Koenig berättade att smartphones ökade med 7 procent
2015 och förutspås öka med 8 procent i år (från lite drygt 1,3
miljarder lurar till 1,4 miljarder lurar) medan surfplattor tappade
med 14 procent 2015 och spås tappa 8 procent i år.
Allt större smartphones (phablets) och mångfunktionella

Eureka park

2016 fanns 500 startup företag (från 29 länder) på plats för att
visa sina produkter och tjänster på det område som kallas Eureka
Park Marketplace på CES, att jämföra med 375 företag 2015.
Rateko vandrade runt bland montrarna på Eureka Park (i hotellet Venetian/Sands Expo) och besökte två svenska företag – myFC
och Glue.
Företaget myFC utvecklar gröna energilösningar med hjälp
av bränslecellsteknologi. Första produkten PowerTrekk (som
branschtidningen skrivit om tidigare, i ElektronikBranschen
2/2011) var en hybridladdare för mindre elektriska enheter som
mobiltelefoner och surfplattor och drevs med vanligt salt och
vatten.
Björn Westerholm berättar att PowerTrekk fokuserade på
emerging markets, och produkten såldes i 22 länder. Bränslet till
produkten ägdes av ett amerikanskt partnerbolag och var ganska
dyrt, så myFC började utveckla en ny produkt med eget bränsle
och nästan tre gånger högre energitäthet än litiumjon. Den nya
produkten, JAQ, visades upp på CES i år. I montern stod ABB:s
robot YuMi, som bland annat var på paketinslagningsturne hos
Media Markt innan jul, och myFC arbetar med YuMi som producerar laddningskorten till JAQ i myFCs fabrik i Sverige.
JAQ skapar även den elektricitet med hjälp av vanligt vatten och
salt (genom en snabb rostprocess som frigör vätgas) men har en
betydligt mindre formfaktor - med tunna och återvinningsbara
engångskort - och bättre användarvänlighet än föregångaren,
förklarar Björn Westerholm, och berättar att myFC har börjat
leverera JAQ till operatören 3 i Sverige och en del andra operatörer globalt.
Med JAQ köper man så att säga en laddning per engångskort
(det levererar 1 800mAh till USB-kompatibla smartphones och
surfplattor), som sedan återvinns och man stoppar i ett nytt. Idag
återvinns cirka 50 procent av korten, och målet är att den siffran
skall ha stigit till 100 om ett år.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa bränslecellstekniken för att möta den globala efterfrågan på icke-vägguttagsRATEKO 1/2016 35
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Sabrina Krim, ZoundIndustries, med nya Urbanears Active.

Claus Fonnesbech, Jabra, med företagets intelligenta hörlurar.

beroende laddare. Med JAQ erbjuder vi våra kunder en tillförlitlig
portabel laddare med läcker minimalistisk design, säger Björn
Westerholm.
Företaget Glue startade i mars 2015 och på CES2016 lanserades
en ny produkt, Glue Smart Lock, som ersätter den traditionella
nyckeln med digitala nycklar som via en app sedan kan delas ut till
gäster, hantverkare, städfirmor med flera.
Carl Johan Grandinson, VD Glue, berättar att man kan få notifikationer till exempel när barnen låst upp dörren, så vet man att
de kommit hem från skolan, och det är även möjligt att ”sätta upp
staket” med GPS för automatisk låsning och öppning via Bluetooth när man är nära låset.
Nya Glue Smart Lock (som kommer i mars) liknar företagets
första produkt, som lanserades ifjol, men är mindre och smidigare till formatet, och att designen funkar är det faktum att den
belönades med en ”CES Innovation Awards 2016 Honoree” ett
bevis på.
Glue Smart Lock är en ”do it yourself” produkt som monteras på insidan av ytterdörren vilket innebär att man precis som
vanligt kan låsa upp med nyckel, och den passar standardlåsen i
Sverige men även i USA och på andra marknader. Med Glue Smart
Lock kan man låsa upp och låsa sin dörr med mobiltelefonen (via
Bluetooth) samt få notifikationer när någon annan låst eller låst
upp dörren. Med tillbehöret Glue Wi-Fi Hub (som kommer i maj)
kan man låsa och låsa upp med sin mobil (via Internet) oavsett
var i världen man är.
– Det finns många människor som önskar att de på ett säkert
sätt skulle kunna slippa passa tider för att släppa in hantverkare eller ta emot leveranser, på samma sätt finns det många
som önskar att de skulle kunna slippa ge nycklar till sitt hem till
människor de inte känner väl. Med Glue Smart Lock löser vi dessa
två vardagsproblem och ser därför en enorm potential, säger Carl
Johan Grandinson.

mad en meter bred allt-i-ett pentagonformad enhet i aluminium
som kan monteras stående eller hängande på väggen.
Under skalet på den drygt sex kilo tunga skapelsen finns fyra
inbyggda förstärkare på 80 watt vardera som förser de två 4”
baselementen och de två 3/4” diskanterna med kraft. BeoSound
35 är en nätansluten, trådlös högtalare med Wi-Fi och Bluetooth,
och stöd för bland annat Airplay, DLNA samt Spotify Connect och
internetradio.
Marie Schmidt berättade att det är 12 år sedan Bang & Olufsens förra flaggskeppshögtalare BeoLab 5 (BeoLab 5 är 97cm
höga, väger 61kg styck och i högtalaren finns fyra förstärkare på
sammanlagt 2 500 watt) lanserades, och redan för sex år sedan
påbörjades planeringen av de nya flaggskeppen, som började
arbetas med för drygt tre år sedan.
Nu är de här och de heter BeoLab 90. De är 125cm höga, väger
137kg styck - aluminiumet i en högtalare väger 65kg - och i högtalaren finns 18 förstärkare på sammanlagt 23 420 watt (peak) som
levererar kraften till de 18 högtalarelementen från Scan-Speak – 1
x 260mm baselement, 3 x 212mm baselement, 7 x 86mm mellanregister samt 7 x 30mm diskanter.
Geoff Martin, Tonmeister Bang & Olufsen, berättade att målet
med BeoLab 90 är att erbjuda den ultimata lyssningsupplevelsen
för en lyssnare i sweetspot, men även med samma högtalare
kunna erbjuda personer med vänner - som våra kunder - fantastiska lyssnarupplevelser.
BeoLab 90 är utrustade med tekniken Beam Width Control,
vilket gör att man kan ändra bredden på ljudkäglan för att passa
olika lyssnarpositioner och lyssningssätt – från enpersons sweetspot till musik i hela rummet. I sweetspot läget skickar en diskant
ut ljud, medan övriga sex diskanter tar bort reflexljud.

Framtidens ljud

Bang & Olufsen visade i samband med CES2016 (under ett pressmöte på Venetian) upp sitt nya allt-i-ett musiksystem BeoSound
35, och de demonstrerade sina flaggskeppshögtalare BeoLab 90,
som lanserades strax innan årsskiftet.
Marie Schmidt, Head of Brand, Design & Marketing, Bang &
Olufsen, berättade att B&O har utfört etnografiska studier, som
visar att många vill ha fullt upp, men i hemmet - som skall återspegla personligheten - vill man vara trygg och kunna koppla av.
Hon avtäckte den nya musikanläggningen BeoSound 35, en slim36 RATEKO 1/2016

Hörlurar & intelligent headset

Urbanears fanns på plats på CES2016 och visade upp sin första
kollektion speciellt framtagen för träning – Urbanears Active. En
kollektion som följer samma formspråk som tidigare men nu med
sportiga inslag av mesh- och reflexdetaljer. Hörlurarnas funktion
och design har förbättrats för att göra livet enklare för dig som
lever ett aktivt liv, anger företaget, och berättar att sportkollektionen består av den trådlösa over-ear hörluren Hellas och trådade
in-ear modellen Reimers.
Hellas lanseras som sporthörlurarnas svar på armékniven –
smart förpackad med massvis av finesser. Med inbyggd Bluetooth
4.0 slipper man störas av en sladd och kan röra sig fritt, och hörlurskåpan är försedd med mikrofon samt en touchfunktion som

CES

Mikael Herje, Gibson Innovations, bakom ljudprodukter från Onkyo.

Björn Nordgren, Nikon, med företagets nya D5 och D500.

skall göra det enkelt att svara på samtal, byta låtar och justera
volymen utan att behöva ta fram telefonen. Både headband och
hörlurskuddar är tvättbara och lurarna har 14 timmars batteritid,
för att fungera även för de mest uthålliga atleter.
Reimers är en svettresistent in-ear hörlur som utvecklats med
EarClick-teknologi som man enkelt fäster inuti örat. Hörluren har
även en inbyggd mikrofon samt styrkontroll som är kompatibel
med både iOS och Android. Sladden är designad med reflexdetaljer för att man skall vara synlig i mörkret.
Jabra visade på ShowStoppers på Wynn Hotel i samband med
CES2016 upp ett intelligent headset med GPS, gyroskop, kompass och accelerometer inbyggt, och Claus Fonnesbech på Jabra
förklarade att det visas upp som ett showcase för utvecklare (en
developer edition som kan köpas men inte är tänkt för konsumenter, och inte heller har en konsumentvänlig prislapp).
Det intelligenta headsetet visades upp i samarbete med Microsoft och ledarhundsorganisationen UK Guide Dogs. Med hjälp av
de inbyggda sensorerna skall kan headsetet måla upp en 3Dljudbild av föremål för att till exempel underlätta en oberoende
vardag för synskadade genom att skapa en bild av omgivningen.
– Framtidens ljud är intelligent. Det handlar om att kunna lägga
till fler innovationer till ljud än vad vi trott vara möjligt. Ljudinnovationer kommer att handla om hur, var och när vi lyssnar.
Ljudtekniken kommer att ta en central plats i våra liv och bli mer
interaktiv och intuitiv och ny smart teknik kommer att göra det
möjligt, säger René Svendsen-Tune, CEO Jabra.

– Philips Fidelio Soundbar med Dolby Atmos går bortom den
traditionella lösningen för 5.1 surroundljud. Användarna vill
ha bästa möjliga ljud hemma, och med Dolby Atmos och Philips patenterade Ambisound-teknik skapar denna soundbar ett
kraftfullt och dynamiskt ljud, oavsett placering. Detta är vår första
soundbar som erbjuder en verklig 3D-ljudupplevelse, säger Daniel
Lindén, nordisk marknadschef på Gibson Innovations.
Mikael Herje berättade att en strategi för Philips på hörlurssidan är att lansera hörlurar med Active Noise Cancelling för
alla, vilket innebär att de introducerar tekniken även i ett lägre
prisläge än tidigare, och på CES2016 visades tre nya modeller
upp – SHL3750NC (som anges reducera 97 procent av bakgrundsljudet med 15dB och som kostar omkring 50 dollar), SHB8750NC
wireless (ungefär dubbla prislappen ger 40mm element istället
för 32mm samt kapar sladden, då detta är Bluetoothlurar) och
SHB9850NC wireless (toppmodellen som anges filtrera bort 99
procent av bakgrundsljudet istället för 97 procent).
Onkyo lanserar premiumhörlurarna E900M, A800 och H900M
för en högupplöst ljudupplevelse. De är en del av Onkyos kompletta högtalar- och hörlurssortiment som visades upp för första
gången på CES2016.
Onkyo ligger bakom åtskilliga innovationer sedan starten 1946
och än idag är företaget engagerat i utvecklingen av högupplöst
ljud, anger Gibson Innovations, och berättar att Onkyo är den
största distributören av högupplösta nedladdningar i Japan med
e-Onkyo Music Store, som under 2015 även lanserats i USA, Storbritannien och Tyskland.
E900M High Resolution Audio in-ear headphones anges vara en
av de mest avancerade in-ear-hörlurar som finns idag. De dubbla
balanserade 6mm dynamiska elementen plus dubbla balanserade
armaturelement skall ge ett fantastiskt ljud både i högupplöstoch standardformat.
A800 High Resolution Audio indoor headphones lanseras som
skapade för ett rent och exakt ljud, med 50mm högtalarelement
som skall ta lyssnaren närmare originalinspelningen än någonsin
tidigare.
H900M High Resolution Audio over-ear headphones skall erbjuda högupplöst ljud, utmärkt komfort och bullerisolering.
Gibson Innovations utökade på CES2016 också izzy-familjen
med ytterligare två trådlösa multiroom-högtalare, vilket ger
användarna fler möjligheter till en hemmalösning för att strömma
ljud i upp till fem rum.
Många andra system kräver streamingtjänsternas premiumabonnemang för att kunna strömma musik till flera högtalare,

Foto

Nikon lanserade på CES2016 en ny toppmodell i FX-formatet (med
fullformatssensor), D5, sin bästa kamera i DX-formatet (med APSC-sensor) någonsin, D500, och en bärbar actionkamera som kan
spela in video i 360° och 4K UHD, KeyMission 360. Denna nya trio
kan man läsa mer om på sidorna 20-21 i denna tidning.

Audio

Gibson Innovations hade fyllt sitt tält på CES2016 med en mängd
produkter från företagets olika varumärken. Mikael Herje, Gibson
Innovations, förklarade att det i tältet finns produkter för alla
steg inom musik, från inspelning till uppspelning, och det är det
sistnämnda som Onkyo och Philips fokuserar på.
Bland nyheterna finns en slimmad - 5cm hög - Philips Fidelio
Soundbar med Dolby Atmos (som likt B&O BeoLab 90 är försedd
med 18 högtalarelement) som kommer säljas tillsammans med en
trådlös 8” subwoofer till sommaren.
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Magnus Nilsson, Samsung, i företagets monter på CES2016.

Mattias Ericsson, LG, vid några av företagets nya OLED-TV.

anger företaget, och berättar att med Easylink-tekniken och
izzy-högtalare behöver användaren bara trycka på en knapp för
att länka ihop flera högtalare – utan nätverksuppkoppling mot en
router, lösenord eller någon app. Med ”izzylink” kopplas upp till
fem högtalare ihop i ett eget trådlöst nätverk direkt.
BM50 och BM5 kompletteras nu med två nya högtalare:
Philips izzy BM6 är försedd två 2-tums fullrange-element samt
två motsatta passiva radiatorer för ett balanserat och detaljerat
ljud. BM6 är stänksäker (IPX4-klassad) och har ett inbyggt uppladdningsbart batteri.
Philips izzy BM7 är lösningen för större rum med ännu större
krav på ljudkvalitet, och är en kraftfull tvåvägs allt-i-ett-högtalare,
utrustad med två 3,5-tums baselement och två 1-tums diskanthögtalare samt två passiva radiatorer, meddelar företaget.
Philips izzy BM6 och BM7 lanseras i Sverige under maj månad.

detta genom ett antal + efter bokstavsbetyget).
Om kraven sattes så hårt att den allra energisnålaste produkt
inom en viss kategori idag till exempel hade betyget G skulle det
finnas utrymme för tydlig kommunikation vid förbättringar (nästa
år släpps en modell med betyget F!) i flera år framåt... men då
skulle sannolikt konsumenter vana att handla A-klassade produkter bli förvirrade, tror jag att de som bestämmer tror.

Ultra HD Premium

UHD Alliance består av 38 medlemsföretag (såväl hårdvaruleverantörer som filmstudios, distributörer och relaterade teknologiföretag) och på CES2016 lanserade de en specifikation - och en
logga - för Ultra HD Premium.
För att en produkt skall få nyttja loggan krävs att följande specifikationer uppfylls:
• 3 820 x 2 160 pixlars upplösning.
• 10-bitars färg och BT.2020 färgrymd.
• Minst 1 000 Nit peak ljusstyrka och mindre än 0,05 Nit
svartnivå eller minst 540 Nit peak ljusstyrka och mindre än
0,0005 Nit svartnivå.
Varför nu en dubbel utformning av sista specifikationskravet,
kan man fråga sig. Det självklara svaret är att det är för att såväl
LCD-TV som OLED-TV skall kunna uppfylla specifikationerna och
kunna nyttja loggan redan idag.
Enkelt uttryckt kan man säga att idag är det som så att LCDtekniken medger mycket hög ljusstyrka men inte så djup svärta,
medan OLED-tekniken medger mycket djup svärta men inte så
hög ljusstyrka.
Undertecknad är övertygad om att det inom en icke oöverskådlig framtid kommer lanseras TV som klarar mer än 1 000 Nit
peak ljusstyrka och har en svartnivå mindre än 0,0005 Nit (som
alltså uppfyller båda delarna av sista specifikationskravet på en
och samma gång) och möjligen blir det då som så att den kommer
märkas med en logga som heter Ultra HD Premium + (så som det
är när det gäller energimärkning av produkter – kraven för att få A
är så lågt satta att många produkter är bättre än A och meddelar
38 RATEKO 1/2016

TV med mera

I Samsungs monter var det SUHD-TV i centrum på TV-sidan i år
igen, och Magnus Nilsson, Samsung, tog tillfället i akt och förtydligade vad SUHD står för – Quantum Dot Display med 10-bitars
färg, vilket innebär 1 024 nyanser i varje RGB-färg istället för 256
nyanser som med 8-bitars färg (alltså drygt en miljard möjliga
färger istället för drygt 16 miljoner möjliga färger). Quantum Dot
är själva nanokristallerna som ger Wide Color Gamut, alltså större
färgrymd/färgomfång – i år tre procent större än ifjol.
Magnus berättade att årets SUHD-TV har högre ljusstyrka, är
HDR-kompatibla och att alla uppfyller kraven för att få nyttja UHD
Alliance logga Ultra HD Premium (1 000 Nit peak, på 10 procent
av bildytan skall klaras av). Han förklarade också att Samsung i år
har en ny coating - Ultra Black - som minskar reflexerna och det
inkommande ljuset ”äts upp” istället för att göra panelen ljus/grå.
Samsung KS9500 är namnet på en ny UHD-TV med 360-graders
”Bezel-less design”, vilket möjliggör en snygg design från alla
vinklar – och den kommer i storlekarna 55, 65 och 78 tum och det
är curved som gäller.
Det nya användargränssnittet för Samsungs Smart TV, Smart
Hub, är utvecklat för att man på ett enkelt och snabbt sätt skall
kunna nå all sin favoritunderhållning på en och samma plats
– vanliga kanaler ligger alltså på samma sida som OTT-tjänster
etcetera och man skall slippa bläddra genom undermenyer för
att nå det man vill komma åt. Med det nya användargränssnittet
kan man skräddarsy sin hemskärm för snabb tillgång till det allra
viktigaste direkt vid uppstart.
Den tillhörande fjärrkontrollen Smart Control Remote fungerar
också direkt med de flesta externa bildkällor som kopplas till TV:n,
som Blu-rayspelare, settopboxar etcetera. Fjärren har tvåvägskommunikation och kan ta emot info från TV:n och skicka vidare
till en annan enhet.
Samsung presenterade på CES2016 även en rad ljudprodukter, som till exempel en ny soundbar med Dolby Atmos-teknik
– Soundbar HW-K950, som endast är 5,5cm hög och anges vara
branschens första soundbar med två Dolby Atmos-aktiverade

CES

UHD Alliance logga Ultra HD Premium.

Johan Huss, TCL, bredvid företagets nya flaggskapp Xclusive (S99).

bakre högtalare (som liksom subwoofern ansluts trådlöst), vilket
innebär att soundbar-paketet levererar 5.1.4-ljud.
På CES2015 visade Samsung upp en 110-tums TV och i år satte
de ett nytt rekord genom att visa upp en TV som var hela 170 tum
stor. Magnus Nilsson berättade att den modellen inte är till salu,
men att Samsung kommer börja sälja 98-tums 8K TV i år.
Samsungs UHD Blu-rayspelare lanseras i mars, och USB-pinnen
för IoT som fungerar med alla 2016 års SUHD-TV skickas med
gratis i USA där tjänsten ”Smart Things” (som bland annat innebär
att man när det knackar på dörren via en webkamera kan se vem
det är och man kan låsa upp dörren samt få babyvakten att poppa
upp på TV:n när barnet vaknat med mera) finns idag. När Smart
Things lanseras i Sverige är än så länge inte spikat, och av den
anledningen har inte USB-pinnen börjat säljas här.
På CES2016 lanserade Samsung två nya utföranden av sin
smartklocka Gear S2 Classic, den ena pläterad i 18K guld och den
andra i platina. Tillsammans med de nya modellerna utökar Samsung även kollektionen av armband och bakgrunder till displayen.
Samsung visade på CES2016 också upp sin nya surfplatta Galaxy
TabPro S, med 12-tums skärm (2 160 x 1 440 pixlar), senaste
generationens Intel Core M-processor och Microsoft Windows 10.
Batteritiden anges vara drygt tio timmar och ett fullskaligt tangentbordsfodral med pekplatta medföljer. Galaxy TabPro S mäter
290 x 199 x 6,3mm och väger 693g.
En cool prototyp som visades upp i Samsungs monter var en
helt kantlös TV, där det demonstrerades hur man med en tvådelad TV kunde montera de två delarna bredvid varandra på olika
sätt för att ändra TV:ns bildförhållande – med långsidorna tätt
ihop blev det 16:9-format och med kortsidorna tätt samman blev
det 2,35:1 istället. Ett tänkbart framtidsscenario är också att man
börjar med att köpa en TV, och när man vill ha en större köper
man helt enkelt en likadan till och sätter ihop dem till en dubbelt
så stor modell.
I LG:s monter fanns 144 OLED-TV uppsatta bredvid varandra
och där kunde man titta på en videoslinga som demonstrerade
OLED:s svärta med mera.
Den största nyheten för 2016 är att samtliga nya OLED-TV-modeller kommer att klara HDR, som ökar detaljrikedomen i de mörka och ljusa områdena. HDR finns även i TV-modeller baserade på
LCD-skärmar men det är först med OLED och dess perfekta svärta
som HDR-tekniken visar vad den verkligen tillför, menar LG.
LG har dessutom förbättrat färgåtergivningen i de nya OLEDmodellerna så att den motsvarar 99 procent av DCI, vilket innebär
30 procent mer än den nuvarande standarden Rec.709. Samtliga

nya OLED-modeller uppfyller den industristandard för HDR som
upprättats av världens ledande programföretag, filmstudior och
hemelektroniktillverkare som exempelvis HDR10, Dolby Vision
och BT.2020, anger företaget.
– Vi är oerhört glada över det fantastiska mottagande våra
OLED-TV med ULTRA HD 4K-upplösning fått under året som gick.
Det är inte utan en viss stolthet jag säger att vi bara har sett början då våra nya modeller för 2016, som bygger på vår patenterade
OLED-teknik i kombination med både 4K och HDR, ger avsevärt
bättre bild och tittarupplevelse, säger Erik Åhsgren, nordisk produktspecialist inom Home Entertainment på LG Electronics.
LG:s nya flaggskepps-OLED heter G6 och finns i 77 och 65 tum,
medan lillebror E6 finns i 65 och 55 tum – alla fyra är platta TV.
LG:s OLED-TV har ljud från Harman i en medföljande soundbar,
som kan fällas vid vägghängning av TV:n.
Mattias Ericsson, LG, berättade på CES2016 att det mänskliga
ögat har svårt att se nyanser i vitt men lätt att se nyanser i svart,
vilket är en anlending till att OLED är bäst – och han spår att om
fyra år kommer det endast finnas OLED-TV i butikerna...
LG har dock än så länge även LCD-TV i sortimentet, och på CES
visade de upp åtta nya 4K UHD modeller med HDR (i storlekar
från 40 till 86 tum).
– Ultra HD TV har gått från klarhet till klarhet sedan vi under
2012 var först med att introducera tekniken. Från att ha varit
något konsumenter endast kunde hitta i mellan- och premiumsegmentet presenterar vi nu modeller i de lägre prisklasserna så
att alla kan få möjlighet att njuta av underhållning i 4K, säger Erik
Åhsgren.
LG utökade på CES2016 också sin ljudserie Music Flow med tre
nya soundbars – SH6, SH7 och SH8.
Världens tredje största TV-varumärke TCL lanserade på CES2016
dels flaggskeppsserien Xclusive (S99) med 4K, HDR och Quantum
Dot-teknik för optimal TV-tittning samt den mycket tunna serien
Cityline (S79) som skall ge en exceptionell tittarupplevelse i 4K.
S99 har en nordisk formgivning och skall ge tittaren optimal
bildkvalitet i kombination med hög ljudkvalitet från Harman/
Kardon. Ljusstyrkan på upp till 1000 Nit medför bättre färgupplösning och skärpa, anger företaget, och berättar att de för att kunna
leverera det senaste inom HDR-teknik har gått samman med
Dolby Vision, och S99-serien innehåller Dolbys prisbelönta HDRteknik – Dolby Vision HDR.
Johan Huss, TCL, berättar att nya flaggskeppet Xclusive är TCL:s
första TV med Android, att den utöver 100 Nit och HDR har local
dimming med 288 zoner samt att den har en snygg design och
tål att ses även bakifrån. S99 kommer i höst, först i 65 tum och
senare även i 55 tum.
Johan Huss meddelar att Cityline kommer i storlekarna 78, 65
och 55 tum, och såväl platta som curved – samt att de även finns i
Full HD men att fokus för TCL helt klart ligger på Ultra HD.
Kenn Jensen, VD Strong, meddelade på CES2016 att Strong
kommer lansera TV från TCL vid sidan av Thomson, samt att de nu
samarbetar med Electra och Euronics – och att Strongs försäljning
i Sverige har växt med flera hundra procent under 2015... n
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Mobiler på MWC
Mobile World Congress anordnades i Barcelona i slutet av februari och mässan besöktes
av fler än 100   000 personer, från 204 länder.
TEXT: OLA LARSSON

D

rygt 3 600 journalister fanns på plats i år, dock inte
jag på grund av att Rateko (samt undertecknad med
familj) de dagarna mässan anordnades flyttade 50
meter västerut – en tvåportsflytt, från Kristinebergsvägen 8 till 12.
Rateko har besökt MWC varje år sedan 2008 (själv har jag varit
där sex gånger) och planerar att vara på plats när mässan anordnas nästa år 27 februari till 2 mars.
Denna artikel, med fokus på mobiler, baseras således inte på
möten med företagens representanter på mässan, utan istället på
tio pressmeddelanden från fyra leverantörer.

Samsung

På Samsung Galaxy Unpacked 2016 presenterade Samsung dagen
innan mässan sina två nya flaggskeppstelefoner och sin nya
360-graders kamera.
De nya telefonerna Samsung Galaxy S7 och Galaxy S7 edge
anges erbjuda en elegant design, en mer avancerad kamera,
förbättrad prestanda och enastående anslutningsmöjligheter till
en uppsjö av produkter, tjänster och upplevelser. Samsung Gear
360 är en 360-graders kamera som på ett enkelt sätt skall låta
användarna skapa, titta på och dela favoritupplevelser genom
video och bilder.
– Vi tror på en värld som är ljusare, skarpare, enklare och roligare. Vi strävar efter att leverera just det med de nya produkterna
genom att kombinera elegant design med de senaste funktionerna. Vi vill hjälpa konsumenterna att få ut mer av sin vardag
och kommer att fortsätta att tänja på gränserna för vad som är
möjligt, säger Anderas Berqvist, produktchef för mobiltelefoner
på Samsung i Norden.
Med Galaxy S7 och Galaxy S7 edge presenteras den första Dual
Pixel-kameran på en smartphone, anger företaget, och berättar
att det innebär ljusare och skarpare bilder. Tack vare Dual Pixeltekniken, ljusstarkare optik och större bildsensor (samt större yta
per ”pixel”) skall kameran kunna ha en kortare slutartid och mer
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exakt autofokus, även i sämre ljusförhållanden.
De nya mobilerna har stöd för Samsung Pay, är konstruerade
med glas och metall - och är vatten- och dammtåliga (IP68) - samt
utrustade med snabb laddningsteknik, både trådlös och med
vanlig laddare.
De nya flaggskeppsmobilerna är försedda med Octa coreprocessor (2,3GHz Quad plus 1,6GHz Quad), 4GB RAM-minne,
32GB internminne samt rum för 200GB med microSD. Galaxy S7
har 5,1” display med 2 560 x 1 440 pixlar och 3 000mAh batteri.
Måtten är 142,4 x 69,6 x 7,7 mm och vikten 152g. Galaxy S7 edge
har 5,5” ”svängd” display med samma upplösning och 3 600mAh
batteri. Måtten är 150,9 x 72,6 x 7,7 mm och vikten 157g. Frontkamerorna har 5MP och bakre kamerorna 12MP (båda F1,7).
Båda modellerna lanserades 11 mars i svart, vitt och guld – och
Samsung meddelade i samband med det att deras nya flaggskeppsmobiler genererat mer än dubbelt så stor förbeställningsvolym som de tidigare Galaxymodellerna i Europa. I Norden var
antalet förbeställningar över 200 procent fler jämfört med vid
lanseringen av föregångarna Galaxy S6 och S6 edge 2015. Av de
två S7-telefonerna är det Galaxy S7 edge som varit populärast och
den har stått för 61 procent av förbeställningen i Europa.
Även Samsung Gear 360 presenterades under Unpacked.
Kameran skall göra att användare enkelt kan skapa eget virtual
reality-material som kan upplevas och avnjutas genom Gear VR.
– Samsung fortsätter att tänja på gränserna för mobila upplevelser bortom smartphones. Gear 360 följer i Gear VR:s fotspår
och ger nya möjligheter för visuella upplevelser samtidigt som
den gör det enkelt att fånga stora och betydelsefulla händelser i
livet, säger Erik Borgvall, produktchef för Wearables på Samsung
i Norden.
Gear 360, som lanseras senare i år, är utrustad med två fisheyelinser, som båda har en 15MP bildsensor, vilket möjliggör högupplöst, 360-graders videomaterial.

LG

LG premiärvisade under sin presskonferens på MWC upp sin
smartphone LG G5. Den nya modellen har en helt ny design
som inte bara omfattar en elegant metallkonstruktion med ett
utdragbart batteri utan dessutom en helt ny moduluppbyggd
design som ger möjlighet till en bättre smartphone-upplevelse,
anger företaget. Tillsammans med LG Friends, som är en serie
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med enheter som kopplas till telefonen, kan G5 förvandlas till en
kompaktkamera, Hifi-musikspelare och mycket mer.
– Den nya LG G5 kommer att uppmuntra ägarna att återupptäcka den sanna glädjen av en mobil livsstil. G5-ekosystemet är
ett resultat av att många experter inom LG frågat sig om det fortfarande var möjligt att vara innovativa och unika på smartphoneområdet. Jag tror att kundernas svar efter att ha tillbringat lite tid
med LG G5 kommer bli ett enhälligt ja, säger Juno Cho, VD för LG
Electronics Mobile Communications Company.
LG G5 är innesluten i metall och har ett utdragbart batteri som
gör det enkelt att byta ut ett använt batteri mot ett fulladdat på
bara några sekunder, och den har 135-gradig vidvinkellinsen som
låter användaren välja mellan att använda standardformat eller
vidvinkel när man tar bilder.
En finurlig sak är att bildskärmen på LG G5 har en always-onfunktion för att kontinuerligt visa tid och datum, även när skärmen är i viloläge. För att minimera strömförbrukningen har LG
gjort om bildskärmsdrivrutinens IC-minne och energisparfunktion
så att skärmens bakgrundsbelysning likt den teknik som används
på LCD-TV endast belyser en liten del av den totala bildskärmen.
Tack vare denna teknik drar always-on-skärmen endast 0,8 procent av batteriets kapacitet i timmen, anger LG.
LG G5 har 5,3” display (2 560 x 1 440 pixlar), Qualcomm Snapdragon 820 processor, 4GB RAM-minne, 32GB internminne och
plats för microSD-kort (upp till 2TB). Kamerorna är 16MP (8MP
i vidvinkelläge) på baksidan och 8MP på fronten. Det utbytbara
batteriet är på 2 800mAh och måtten är 149,4 x 73,9 x 8,6 mm,
och vikten är 159g.
LG G5 är utrustad med aptX HD, en förbättrad codec som
stöder 24-bitars ljud via Bluetooth, samt Qualcomm Quick Charge
3.0 för cirka 45 procent snabbare laddning än sin föregångare.
Mobilen lanseras i april, i färgerna titan, gold, silver och pink.
Bland LG Friends enheterna som kan kopplas till LG G5 finns:
* LG CAM Plus – kameramodul som kan monteras via batterifacket för att ge ett bekvämt grepp och bekväm hantering av LG
G5 som en kompaktkamera.
* LG Hi-Fi Plus med B&O Play – en portabel Hifi DAC-ljudspelare
som utvecklats i samarbete med B&O Play för att möta behoven
hos dem som vill njuta av ljud i högsta klass.
* LG 360 CAM – en 360-graders kamera utrustad med två 13MP
vidvinkelkameror, ett 1 200mAh-batteri och 4GB internminne.
* LG 360 VR – ett VR-headset som kan anslutas tillsammans
med LG G5 genom en dedikerad kabel, gjord speciellt för LG G5.
Jämfört med andra VR-enheter (där en smartphone förs in i enhe-
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ten) är LG 360 VR ungefär en tredjedel så tung, anger LG.
* LG Rolling Bot är ett tillbehör som rullar, som en boll, medan
den tar både bilder och filmar med sin inbyggda 8MP-kamera.

Sony

Sony Mobile meddelade att de tar ett nytt grepp om Xperia när
nya smartphone-serien Xperia X presenterades under MWC, och
förklarade att för den som inte vill kompromissa med tekniken är
Xperia X och Xperia X Performance seriens två flaggskepp, medan
Xperia XA är en smartphone som med unik design och känsla
briljerar i mellanklass-segmentet. Xperia X-serien markerar även
startskottet för Sonys vision om framtidens kommunikation där
Xperia-familjen inkluderar andra smarta produkter.
– Med Xperia X-serien skriver vi ett nytt kapitel i vår framgångsrika Xperia-saga. De tre nya telefonerna i X-serien sträcker sig från
smart design i mellanklassen till de bästa specifikationerna inom
premiumsegmentet och erbjuder något för alla. Gemensamt för
samtliga modeller är bland annat kameror i världsklass samt en
omarbetad design som gör att telefonerna ligger ännu bättre i
handen. Den nya designen och de iögonfallande färgerna tror vi
också tilltalar ännu fler människor än tidigare, säger Rikard Skogberg, nordisk PR- och produktchef för Sony Mobile.
Xperia-modellernas kameror har länge varit i toppklass där till
exempel Xperia Z5-seriens kamera toppar rankingen hos välrenommerade testlabbet DxOMark, meddelar Sony, som med flaggskeppen i Xperia X-serien nu skall ta kamerateknologin till nästa
nivå med ”Predictive Hybrid Autofocus”, en teknologi utvecklad i
samarbete med Sonys ingenjörer för a-systemkameror, som följer
föremålet i bilden, förutspår dess rörelser och alltid håller motivet
i fokus. Det skall ta actionfoto till helt nya höjder.
Kameran i Xperia X och Xperia X Performance är utrustad med
en 1/2,3 tums Exmor RS-sensor med en upplösning på 23MP,
medan frontkameran nu har 13MP. Kameran i Xperia XA är på
13MP respektive 8MP. Alla modeller har en skärm på 5” och Xperia X Performance är vatten- och dammtät (IP65/68).
Xperia X Performance (som kommer i juni/juli) har Qualcomm
Snapdragon 820 processor, 5” display (1 920 x 1 080 pixlar),
2 700mAh batteri, 3GB RAM, 32GB interminne och uttag för
microSD-kort på upp till 200GB. Måtten är 143,7 x 70,4 x 8,7 mm
och vikten 165g.
Xperia X (som kommer i maj/juni) har Qualcomm Snapdragon
650 processor, 5” display (1 920 x 1 080 pixlar), 2 620mAh batteri,
3GB RAM, 32GB interminne och uttag för microSD-kort på upp till
200GB. Måtten är 143 x 69 x 7,9 mm och vikten 153g.
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Xperia XA (som kommer i juni) har Mediatek Helio P10 processor, 5” display (1 280 x 720 pixlar), 2 300mAh batteri, 2GB RAM,
16GB interminne och uttag för microSD-kort på upp till 200GB.
Måtten är 143,6 x 66,8 x 7,9 mm och vikten 139g.
Alla tre lanseras i färgerna vit, svart, lime gold och rose gold.
Utöver telefonerna i Xperia X-serien introducerar Sony även
flertalet produktkoncept under varumärket Xperia.
* Xperia Ear – nästa generations trådlösa öronsnäcka som
möjliggör ett nytt sätt att kommunicera utan att man behöver
missa något i sin omgivning eller hela tiden sträcka sig efter sin
smartphone. Xperia Ear förser användaren med information som
exempelvis schema, vädret och de senaste nyheterna medan man
är på språng. Genom röstkommandon kan man be Xperia Ear att
ringa, googla, anteckna eller guida.
* Xperia Eye – ett kamerakoncept för enkel men högkvalitativ
dokumentation av vardagen. Den lilla kameran är tänkt att fungera som en accessoar att hänga runt halsen eller fästas på tröjan.
Med en 21MP Exmor RS-sensor och en avancerad vidvinkellins
fångar Xperia Eye bilder i ett stort och naturligt synfält, och den
kan spela in i 4K samt livestreama video, anger företaget.
* Xperia Projector – en projektor som projicerar en interaktiv
bild på väggen och kan dela nyheter, kalendrar och annan information med hela familjen.
* Xperia Agent – en vision för en personlig assistent, utvecklad
för att lära sig om dig, dina intressen och din profil, och utifrån
det förse dig med användbar information och rekommendationer.
Genom röstkommandon kan man styra Xperia Agent och via den
bland annat även styra annan elektronik i hemmet. Xperia Agent
har en inbyggd kamera och projektor som likt Xperia Projector
projicerar innehåll på vilken slät yta som helst.
Utöver Xperia-koncepten lanseras en Bluetooth-modul för
bilen, RM-X7BT, som gör att man enkelt kan streama musik och
styra sin smartphone medan man kör. Med modulen kan man
bläddra mellan sina favoritlåtar, ringa handsfree-samtal och få navigeringsinstruktioner – utan att behöva ta upp sin smartphone.

Huawei

Ett par dagar innan MWC startade släppte Huawei sin flaggskeppstelefon Mate 8 i Sverige. Den nya telefonen anges vara
snabbare än blixten, för optimal produktivitet för användaren.
Telefonen har dual SIM-teknik och en display som är hela 6” stor
(1 920 x 1 080 pixlar).
– Med Mate 8 har vi tagit fram en smartphone som tillgodoser
behoven hos en ny typ av professionella mobilanvändare. Telefonen är otroligt snabb och klarar av många processer samtidigt,
så att användaren ska kunna maximera sin produktivitet. Vi har
utformat Mate 8 för att möta användarnas krav på prestanda,
batteri och design, för att de ska kunna arbeta mer effektivt och
få tid över till annat. Telefonens har redan fått topp-recensioner i
flera svenska tekniktidningar, vilket vi så klart tolkar som ett gott
tecken på mottagandet i Sverige, säger Peter Lundkvist, Marknadschef Huawei Sverige.
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Huawei anger att Mate 8 har hundratals nya förbättringar
för att optimera användarupplevelsen. Bland annat har den en
inbyggd automatisk defragmentering som ständigt optimerar systemets prestanda. Dessutom erbjuder Mate 8 delad skärm som
möjliggör multitasking mellan applikationer.
Gällande kameran har Mate 8 den nya Sony 16MP IMX298, som
ökar sensorstorleken med 23 procent för ännu bättre och enastående bilder. Mate 8 har också en främre kamera med 8MP samt
en ny skönhetsalgoritm för att ta den perfekta selfien. Huawei
Mate 8 introducerar även en ny generation av fingeravtryckssäkerhet med förbättrad skyddsteknik.
Mate 8 är utrustad med ett 4 000mAh batteri som skall leverera
riktigt bra batteritid och höja ribban för resurssnåla batterier på
smartphone-marknaden. Telefonens batteri anges hålla över två
dagar vid normal användning. En annan förbättring är att på bara
30 minuters snabbladdning laddas telefonen upp så pass att den
räcker hela dagen, anger företaget.
Huawei meddelar att Mate 8 är den första mobilen med Kirin
950 chipset, med fyra 2,3GHz-processorer plus fyra 1,8GHzprocessorer.
På MWC lanserade Huawei MateBook, som en surfplatta skapad för maximal produktivitet, som ger användaren ett helt nytt
verktyg för såväl vardag som arbete.
– Med detta flaggskepp vill vi understryka både vår industriledande design och vår utvecklings- och tillverkningsexpertis.
MateBook omdefinierar The New Style of Business, där användarna alltid vill kunna vara uppkopplade via samtliga produkter,
samtidigt, säger Richard Yu, CEO på Huawei Consumer Business
Group.
– Det är en spännande tid för Huawei att komma in på marknaden med MateBook! Med hjälp av Intel Core M processorn
levererar Huawei en 2-i-1-premiumupplevelse med utmärkt
samverkan av så väl mobilitet som PC-produktivitet. Vi är mycket
glada att utvidga vårt partnerskap med Huawei på denna växande
marknad, säger Kirk B. Skaugen, senior vice president och general
manager på Intels Client Computing Group.
MateBook är försedd med en 12” pekskärm med 2 160 x 1 440
pixlar, har måtten 278,8 x 194,1 x 6,9 mm och väger 640g. Beroende på modell har MateBook 4/8GB RAM samt 128/256/512GB
SSD.
Huaweis dottervarumärke Honor lanserade på MWC en ny
smartphone, Honor 5X, som en prisvärd mobiltelefon i toppklass,
byggd i högkvalitativ metall, utrustad med senaste generationens
fingeravtrycksläsare och med grym prestanda och inspirerande
design – kort och gott: all den teknik en ung, medveten och äventyrlig konsumentgrupp behöver i sin vardag.
– Honor 5X är vår ”no nonsense smartphone” som levererar
allt det som millenials behöver i sitt digitala liv. Sedan vi grundade
Honor för två år sedan har vi fokuserat på en ung digital livsstil
och coola och ikoniska telefoner till ett överkomligt pris. Med
Honor 5X tar vi ytterligare ett steg för att befästa vår position på
marknaden och erbjuder en suverän telefon för en tekniktörstande målgrupp, säger George Zhao, president för Honor.
Honor 5X är utrustad med en 5,5” display (1 920 x 1 080 pixlar),
13MP kamera från Sony med F2.0 och 28mm vidvinkelobjektiv
på baksidan och 5MP kamera med F2.4 och 22mm vidvinkel på
fronten.
Under skalet finns 1,5GHz Qualcomm Snapdragon 615 Octa-core processor, 2GB RAM och 16GB minne samt 3 000mAh batteri.
Honor 5X har dubbla simkortsplatser plus stöd för microSD. n

P ROD U KTNYHE TER
STILREN HÖGTALARE

Industridesignern Ross Lovegrove står bakom formspråket på KEFs
nya högtalare MUO. Genom att använda material som aluminium i
kombination med moderna färgval och avancerad teknik skapas en
ny typ av bärbar högtalare som möter högt ställda förväntningar på
både ljud och form, anger företaget.
– Vi ser hur svenskar väljer ljudteknik med allt större omsorg och
förväntar sig att produkterna ska erbjuda både bra ljud och ett stiluttryck som de kan identifiera sig med. Dessutom ser vi hur högtalare
allt mer utgör mittpunkten i hemmet och tjänar både som musikanläggning och inredningsdetalj. Vår nya livsstil kräver dessutom ofta
portabla lösningar. Med nya MUO har KEF goda förutsättningar att
leda den här utvecklingen, genom att erbjuda både teknik och design
på hög nivå, säger Magnus Löndén, VD på Septronic, som är distributör av KEF i Sverige.
KEF meddelar att MUO är ett resultat av tekniska innovationer
från företaget, bland annat finns en nyutvecklad miniatyrversion av
högtalartekniken Uni-Q (som tidigare endast funnits i en helt annan
prisklass) i den nya högtalaren.
– Allt detta tillsammans gör att MUO kan erbjuda en unik upplevelse vad gäller utseende och ljudkvalitet. Den kan vara ditt resesällskap,
men klarar att vara den primära ljudkällan i ditt vardagsrum samtidigt
som du slipper sladdar och sparar utrymme, säger Michael Johnson,
Marknadsansvarig på KEF Audio.
Användare kan styra MUO via dess egna app och dessutom går det
att koppla ihop flera högtalare i så kallat ”party-läge”.
MUO kommer till en början att vara tillgänglig i fem olika nyanser:
Horizon Gold, Storm Grey, Light Silver, Neptune Blue och Sunset
Orange. n

AVANCERAD GAMINGMUS

SteelSeries har lanserat Rival 700, som världens första gamingmus
med OLED-display, anpassningsbara taktila notiser och en sensor
som kan bytas ut av användaren. Rival 700 är inte bara en av världens
mest precisa och anpassningsbara gamingmöss, utan även världens
mest kommunikativa, anger företaget.
– Musen har hittills bara varit en inmatningsenhet. Rival 700 är den
första musen som svarar och aktivt kommunicerar med spelaren. Vi
har i mer än tio år kunnat skapa banbrytande gamingmöss tack vare
feedback från spelare och e-sportprofiler världen över. Rival 700 är
vårt sätt att tacka dem och förse dem med viktig feedback så att de
kan förbättra sig ännu mer, säger Dan Sønderskov, SteelSeries nordiska marknadsföringschef.
Tack vare SteelSeries GameSense-programvara och SteelSeries
Engine kan spelare använda OLED-displayen på Rival 700 för att
se statistik, byta profiler, se CPI-inställningar med mera. De taktila
notiserna kan anpassas och användas för att få viktig information från
spelet, som exempelvis att magasinet är tomt eller att en förmåga är
redo.
SteelSeries berättar att man kan ställa upplösningen på upp till
16 000 CPI (registreringar per tum) och reaktionstiden på 1 ms, för att
eliminera eftersläpningar. Musen anges registrera rörelser på upp till
300 tum/sekund vid 50G acceleration, och den har utbytbar sensormodul som kan ersättas med en lasersensor eller en nyare sensor i
framtiden. n

GOLFA PÅ NÄSTA NIVÅ

TomTom lanserade 15 mars GPS-klockan TomTom Golfer 2, som en
produkt framtagen för att underlätta för golfare att förbättra sitt spel
genom att automatiskt analysera slag och spelrundor.
TomTom Golfer 2 visar distans till greenen och hinder samtidigt
som den anges hjälpa spelaren att bättre förstå och analysera sina
slag. Spelaren ser distans på driven och får därmed vägledning
inför nästa slag. Spelaren kan efter golfrundan analysera sina slag i
TomTom Mysports. Den automatiska funktionen för att fylla i score
noterar resultaten och skall göra det lätt för golfare att se vad som
fungerat i spelet och hur det kan förbättras.
– Vi vet att förbättringar ofta görs enklast genom förstå vad som
gått fel. Vi har tagit fram ett detaljerat verktyg i TomTom Golfer 2 som
analyserar spelet och visar spelare hur de kan förbättra sitt spel men
också se vad som är möjligt, säger Clive Millington, COO, TomTom.
TomTom Golfer 2 visualiserar hur spelare på bästa sätt kan ta sig
an en green genom att visa detaljerad information över distans både
framför och bakom hinder från över 40 000 golfbanor världen över,
anger företaget.
Vattentäta Golfer 2 kommer att finnas tillgänglig i maj 2016. n
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MESH FÖR SNABBARE WI-FI

Strong Scandinavia A/S har lanserat Strong Wi-Fi Connection Kit Duo
1700 och Strong Wi-Fi Extender 1600, som de första Wi-Fi produkterna för konsumenter som är försedda med Mesh-teknologi.
– Alla känner till problemen omkring dålig förbindelse, och
långsam hastighet, vid användning av trådlöst nätverk. Det avhåller
många konsumenter från att utnyttja digitala tjänster, som är tillgängliga och som faktiskt erbjuder den valfrihet många önskar. Samtidigt
skapar det felinvesteringar och returer på grund av en svår översikt
av de trådlösa produkter som finns på marknaden! Detta löser Strong
med de första produkterna i vår nya Wi-Fi Streaming kategori, säger
Strongs VD Kenn Jensen.
Teknologien Mesh är inte ny, den används i professionella produkter, till exempel på flygplatser och hotell. Strong anger att man är
först med att lansera teknologin i produkter till konsumenter, och gör
därmed professionell teknologi tillgänglig för alla som har utmaningar
med sina trådlösa nätverk.
Installationen anges vara enkel, samtidigt som produkterna kan
anpassas för att passa till alla hem, oavsett storlek. Till en början
lanseras två produkter.
Strong Wi-Fi Connection Kit Duo 1700 är ett paket som skall leverera exceptionell hastighet mellan router och 4K TV, samtidigt som det
uppgraderer alla routers till 5GHz 802.11ac och ökar Wi-Fi täckningen
med minst 120 kvadratmeter. Befintliga trådlösa enheter, som stödjer
5 GHz (802.11n & 802.11ac) kan också nyttja det snabba Wi-Fi Mesh
nätverket, berättar Strong.
Strong Wi-Fi Extender 1600 är en produkt som utökar den trådlösa
Wi-Fi täckningen i hemmet med minst 70 kvadratmeter, med en
hastighet på 1 600 Mbit/s, och man kan enkelt komplettera med fler
enheter om husarean kräver det, förklarar Strong.
Antalet enheter som ansluts trådlöst i hemmet ökar – trenden är
att allt skall anslutas till nätverket och vi ser utvecklingen av ”Internet
of Things” då tvättmaskiner, spisar och andra vitvaror, också kommer anslutas till hemmanätverket och få förbindelse till Internetet.
Det förväntas att omkring hälften av alla enheter som kommer vara
anslutna till Internet 2017 kommer vara andra enheter än datorer
(enligt Cisco VNI Annual Report 2012-2017).
2014 utgjorde NetFlix över 30 procent av den totala internettrafiken i USA och YouTube stod för 13 procent, och det förväntas (enligt
Cisco VNI Annual Report 2012-2017) att streaming av video kommmer utgöra 73 procent av världens samlade internettrafik 2017. Detta
ställer större och större krav på våra trådlösa nätverk. n
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Varannan sekund splittras en smartphoneskärm och mer än var
fjärde lagas aldrig (enligt Motorolas onlineundersökning bland 6 019
respondenter över 18 år i september/oktober 2015) och därför har
Motorola lagt ned tre års forskning för att ta fram Moto X Force –
som de lanserat som världens första smartphone med en garanterat
okrossbar skärm, tack vare tekniken Moto ShatterShield.
– Moto X Force kommer att vara en av de mest kraftfulla telefonerna på marknaden och tillför dessutom något helt nytt med sin
okrossbara skärm. Aldrig mer behöver du känna paniken komma
krypande när du råkar tappa telefonen på marken, säger Joakim
Liljedahl, Nordisk Marknadschef för Motorola.
Motorola anger att Moto ShatterShield är ett system av fem lager:
1. Det första är en yttre lins som skyddar mot repor.
2. Nästa lager är en inre lins vars genomskinliga yta hindrar
skärmen från att spricka.
3. Därefter följer två tryckkänsliga lager, där den det andra står i
reserv om det första skulle gå sönder.
4. Det sista skärmlagret är en böjbar AMOLED-display (med
2 560 x 1 440 pixlars upplösning).
5. Allt hålls samman av en aluminiumschassi.
Moto X Force har bland annat en 5,4 tums display, 21MP kamera
med 4K-videoinspelning (samt 5MP kamera på fronten), Qualcomm
Octacore processor (Snapdragon 810) samt 3GB RAM-minne och
32GB minne som kan byggas ut med upp till 2TB via microSD-kort.
Batteriet anges räcka två dygn med sina 3 760mAH och har stöd för
trådlös laddning. Det kan även snabbladdas så att det får 13 timmars
batteritid på endast 15 minuters laddning (detta gäller ett väsentligt
urladdat batteri, och laddtiden ökar i takt med att batteriet laddas).
Moto X Force är 149,8 x 78 x 9,2 mm stor och väger 169g. n

NÄSTA GENERATIONS MICROSD-KORT

SanDisk lanserar Extreme PRO micro-SDXC UHS-II, som världens snabbaste microSD-kort. Det nya kortet, som finns tillgängligt i 64GB och
128GB, anges ha överföringshastigheter på upp till 275MB/s,
– Action-kameror är numera det snabbast växande segmentet
inom digital bildhantering och dessutom blir drönare alltmer populärt, vilket ger människor möjligheten att skapa högkvalitativt 4K Ultra
HD-innehåll. Vi skapade det här kortet specifikt för att möta kundernas behov av en snabbare lösning för överföring av stora filer – och
nu, med nära tre gånger högre hastighet än våra snabbaste microSD
UHS-I-kort, kan vi drastiskt minska tiden som spenderas på överföring
av material, säger Dinesh Bahal, vice president, Product marketing,
SanDisk.
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II är bakåtkompatibel med
UHS-I värdenheter och överför i de hastigheter som UHS-I-enheterna
erbjuder. De nya minneskorten anges också vara stötsäkra, temperatursäkra, vattentäta, och röntgensäkra. n

P ROD U KTNYHE TER
SLIMMAD FÖRETAGSDATOR

HP har lanserat EliteBook Folio som den tunnaste och lättaste
bärbara datorn HP någonsin har skapat – en kombination av den
premiumdesign som vanligtvis återfinns i konsumentprodukter med
prestandan från företagsprodukter. EliteBook Folio är endast 12,4
mm tunn och väger under ett kilo.
– Bara för att någon använder sin dator på jobbet betyder inte att
de måste ge upp sin längtan efter en häftig, tunn och lätt enhet. Det
är därför vi utformat HP EliteBook Folio - världens tunnaste och lättaste bärbara företagsdator - som erbjuder användarna det bästa av
två världar: en premiumdesign som konsumenterna vill ha samtidigt
som den erbjuder affärskritisk säkerhet och hanterbarhet, säger Benoit Bonnafy, Vice President, Business Personal Systems EMEA, HP.
HP EliteBook Folio är en 12,5-tums bärbar företagsdator med ett
skal av aluminium som trots den tunna designen skall ge styrka och
hållbarhet. EliteBook Folio har ett 180-graders pianogångjärn, vilket
gör att enheten kan öppnas helt platt, för större flexibilitet. Enheten
har en fullstor variant av HP Premium Keybord, en rörelseaktiverad
styrplatta för Windows 10 och två USB-C portar med Thunderbolt 3
för snabba dataöverföringar och 4K-skärmar.
HP EliteBook Folio är skapad i samråd med Microsoft och levereras
med Windows 10 Pro, en 6:e generationens Intel Core M vProprocessor. Enheten erbjuder upp till 10 timmars batteritid och en
batterielivslängd på 3 år, anger HP.
HP samarbetar med Bang & Olufsen för att skräddarsy ljudet för en
exakt ljudupplevelse både privat och på jobbet. Detta har lett till en
40-procentig ökning av ljudstyrka jämfört med tidigare HP-enheter,
vilket anges innebära att HP EliteBook Folio utan problem kan användas som en högtalartelefon vid telefonkonferenser. n

TRÄNINGSKLOCKAN BLAZE

Fitbit har lanserat Fitbit Blaze, som nästa generations träningsklocka
med pulsmätning, smarta notiser och inbyggd coachning i en helt ny
design med utbytbara armband.
Fitbit kallar Blaze den smartaste och mest motiverande aktivitetsmätaren hittills, och anger att den har en rad förbättrade funktioner,
som integration med Fitbits träningsapp FitStar, handledsbaserad
pulsmätning PurePulse och automatisk igenkänning av olika träningspass, SmartTrack. Den nya träningsklockan fokuserar på stil och
design med utbytbara armband och ramar samt en pekskärm i färg
med valbara gränssnitt, anger företaget, och berättar att Blaze har
en batteritid på upp till fem dagar och visar de viktigaste notiserna
såsom telefonsamtal, SMS och kalenderpåminnelser.
– En av de första sakerna vi lärde oss var att hälsa är personligt –
och om något inte riktigt är din stil så har du inte på dig det. Med
Fitbit Blaze har vi flyttat gränsen för vad som är möjligt att göra när
det kommer till en multifunktionell, snygg träningsklocka som kan
anpassas till din personliga stil. Samtidigt så har vi packat den full
med mätningsteknik och avancerad coachning som hjälper dig att ta
träningen till nästa nivå och nå dina mål, säger James Park, VD och
medgrundare av Fitbit.
GPS-funktionen skall hjälpa användaren att träna smartare genom
att koppla upp sig mot en smartphones GPS och i realtid visa träningsdata som distans, fart och minut- samt kilometertid. Efter varje
träningspass synkroniseras datan trådlöst till Fitbit-kontot, så man
kan granska sin rutt, hastighet och höjdnivå mer i detalj. n

70-TALS RETRO

Moon meddelar att 70-talet gör comeback i ljudsammanhang, i och
med lanseringen av två produkter från Roadstar – en stereoanläggning och en skivspelare.
Roadstars nya receiver är försedd med CD-spelare, Bluetooth och
USB-uttag (vilket inte fanns på 70-talet) och Moon anger att Roadstar
har samlat allt i ett tilltalade skal med bra ljud.
Uteffekten anges enligt RMS vara 2 x 25 watt och såväl fjärrkontroll
som två högtalare av 70-talssnitt medföljer.
CD-receivern är 360 x 112 x 225 mm stor och högtalarnas mått är
253 x 220 x 130 mm.
Den som önskar kan också köpa till Roadstars matchande skivspelare TTL6970, med vilken man inte bara kan spela sina skivor utan
även kopiera sina ”vinyler” och ladda in dem i till exempel sin dator
(mjukvara för detta medföljer och anges vara lätt att använda).
Skivspelaren har 33, 45 samt 78 varv (78 varvsnål finns att köpa
som tillbehör) och RCA-anslutningskabel samt USB-kabel medföljer.
Skivspelaren drivs med 12 volt och en 230-12-voltsadapter ingår.
Skivspelaren är 357 x 227 x 105 mm stor. n
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PR OD UK T N YH ETER
ZUMO MOTORCYKELNAVIGATORER

FUJIFILMS FLAGGSKEPP

Fujifilm har lanserat X-Pro2, som sin bästa, snabbaste och mest avancerade kompakta systemkamera hittills.
Det nya väderskyddade kamerahuset är fullmatat med nyheter
så som en nyutvecklad bildsensor, en kraftfullare och mer effektiv
processor (X-processor Pro) samt en förbättrad, mer avancerad multihybridsökare med fördelarna från både en optisk och elektronisk
sökare, anger företaget, och berättar att den nya bildsensorn och processorn levererar högre detaljrikedom och bättre egenskaper under
dåliga ljusförhållanden men också snabbare autofokus och hantering.
X-Pro2 har en nyutvecklad bildsensor (X-Trans CMOS III) med en
upplösning på 24MP vilket är den högsta någonsin för X-serien.
Sensorn använder Fujifilms färgfilter med ett oregelbundet pixelarrangemang för att effektivt minimera oönskad information, utan att
använda ett optiskt lågpassfilter. Tillsammans med den nya högpresterande X-processor Pro blir det, enligt Fujifilm, möjligt att ta bilder
med detaljrikedom, färgåtergivning och ISO-egenskaper i klass med
sensorer som både är större och har högre upplösning.
Antalet fasdetektionspunkter har utökats på den nya bildsensorn och täcker nu ett större område vilket dramatiskt skall förenkla
fotografering av rörliga motiv samtidigt som utläsningen för kontrastavkännande autofokus sker med fördubblad hastighet. Flera andra
responstider har också förbättrats avsevärt trots den ökade upplösningen, vilket märks vid uppstart och seriebildstagning.
X-Pro2 har precis som sin föregångare X-Pro1 en unik multihybridsökare där det enkelt går att växla mellan optiskt och elektroniskt läge beroende på motiv och situation. I elektroniskt läge har
upplösningen utökats till 2 360 000 punkter och en maximal uppdateringsfrekvens på 85 bilder/s. Dessutom har tiden som sökaren är
svart mellan varje bild halverats ner till 150ms för att göra det enklare
att följa och fånga rörliga motiv. Den optiska sökaren har utvecklats
och kan nu visa en liten digital bild i det nedre högra hörnet för full
kontroll över fokus, komposition, exponering och vitbalans. Det går
att visa hela bildutsnittet eller med förstoring (x2,5 eller x6). Det
optiska läget har dessutom en funktion för brännviddssimulering som
tillkommit för att förenkla valet av objektiv för en viss situation.
X-Pro2 har en robust och väderskyddad konstruktion i magnesium
samt dubbla SD-kortplatser. Kamerans nya mekaniska slutare har en
kortaste slutartid på 1/8000s och blixtsynkronisering upp till 1/250s.
Trots sin snabbhet arbetar den nya slutaren tyst, med låg vibration
och har en livslängd på 150 000 exponeringar, anger företaget. En valbar elektronisk slutare möjliggör slutartid ner till 1/32 000s. Antalet
valbara fokuspunkter i AF-läget ”Enskild punkt” har utökats till 273
stycken.
X-Pro2 har sex anpassningsbara funktionsknappar, kan spela in Full
HD-video 50p/25p/24p, är försedd med 2,5mm mikrofoningång, har
trådlös bildöverföring till smartphones, surfplattor och PC samt möjlighet att fjärrstyra kameran med appen Fujifilm Camera Remote. n
46 RATEKO 1/2016

Garmin har lanserat tre nya motorcykelnavigatorer - zumo 345LM,
395LM och 595LM - som robusta, vattentäta (IPX7) modeller med
flera innovativa funktioner särskilt utformade för motorcyklister, som
till exempel Garmin Adventurous Routing som hjälper användaren att
hitta kurviga och kuperade vägar på sin resa.
– Det bästa med de nya zumo-modellerna är att de hjälper till att
hitta de äventyrliga slingrande vägarna som motorcyklister gärna vill
ha. Plus att möjligheten att streama musik också ökar upplevelsen
vid varje åktur, säger Thiemo Weinschenk, produktchef för Garmin
motorcykelnavigation.
Med zumo 595 kan man styra musik och media från en kompatibel
MP3-spelare eller smartphone direkt på pekskärmen – och man kan
även streama spellistor man gillar från Spotify.
För att göra föraren mer uppmärksam och bidra till säkrare körning
ser zumo till att man får reda på kommande skarpa kurvor, hastighetsförändringar, järnvägsövergångar och skolzoner. Dessutom får
man varningar om kommande rödljus och fartkameror med mera.
Med nya zumo och ett kompatibelt headset kan man ringa och ta
emot samtal medan man har händerna kvar på styret. Talade köranvisningar kan också höras när emheten paras ihop med ett kompatibelt headset eller hjälm.
zumo 595LM kan kopplas ihop med Smartphone link app från
Garmin för många nya motorcykelfunktioner. Till exempel kan man
se väderradar, trafikinformation och inkommande samtal vid sidan av
kartbilden (smartphone, datauppkoppling och prenumeration krävs).
Dessutom kan man låta sina vänner se var man befinner sig i realtid
när man är ute och kör, via funktionen LiveTrack.
Skärmarna kan användas med handskar på. zumo 345LM/395LM
har en 4,3-tums pekskärm, medan zumo 595LM har en 5-tums
transflektiv pekskärm med hög upplösning för ännu bättre synlighet.
Alla tre enheterna har livstid kartuppdateringar tillsammans med motorcykelspecifika intressanta platser (POI) såsom serviceverkstäder,
återförsäljare etcetera. De nya enheterna har också funktioner som
Dynamic Fuel Stop, som räknar ut hur långt bränslet räcker, Service
History Log för underhållsdokumentation samt Roundtrip Routing
ruttplanering baserat på tid, distans eller plats.
Den nya zumo-serien är kompatibel med Garmin VIRB actionkameror och kan starta och stoppa inspelningen direkt från zumo-skärmen.
Man kan också köpa till Tire Pressure monitor Sensorsystem från
Garmin och övervaka motorcykelns däcktryck direkt i sin zumo.
Nya zumotrion beräknas finnas tillgängliga i april. n

ARN

Från Allmänna reklamationsnämnden:

Viktigt reparera i tid
En reparation skall vara slutförd inom skälig tid. Har den skäliga tiden överskridits kan
utföraren bli skadeståndsskyldig.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en surfplatta av en säljare. Hennes son
råkade trycka in ett 32GB minneskort i SIM-kortläsaren. Hon valde därför att lämna in surfplattan hos
Bolaget för reparation. Hon betalade 500 kr för reparationen.
Bolaget har inte lyckats reparera surfplattan. Den har varit inne
för reparation mer än fem gånger och tidsåtgången har i snitt
varit tre veckor – ibland längre. Hon har fortfarande inte en surfplatta med fungerande internet. Bolagets påstående om att den
skulle vara tre år gammal är felaktigt.
Kunden kräver, såsom hon måste uppfattas, hävning av avtalet
om reparation av en surfplatta. Hon kräver även skadestånd med
1 152 kr för resekostnader samt ersättning för att hon inte kunnat
utnyttja sitt abonnemang sedan inlämningsdagen.

Bolaget svarar

Bolaget motsätter sig kravet.
Kunden kom in i butiken och ville ha hjälp med reparation av
en surfplatta. Anställda försökte få ut minneskortet men lyckades
inte, därför erbjöd Bolaget att skicka in surfplattan till en servicefirma de samarbetade med.
Efter den första reparationen visade det sig att servicefirman
inte hade utfört den korrekt. Surfplattan skickades därför tillbaka
igen. Det framkom senare att reservdelen som behövdes för reparationen av denna surfplatta var väldigt svår att få tag på. Kunden
informerades även om detta.
Till slut kunde dock surfplattan repareras. Eftersom reparationen tagit lång tid och servicefirman inte hanterat det korrekt,
erbjöds kunden att slippa betala för arbetskostnaden vid utbyte
av reservdelen (1 000kr), ett valfritt fodral i butiken och ett
skärmskydd. Avseende skadeståndsanspråket så hade kunden
kunnat ringa till säljaren för att minska sina resekostnader. Vidare
så kan surfplattan med minneskort inte anses vara värd 4 300 kr
eftersom surfplattan är tre år gammal.

Nämndens beslut & motivering

”Det framgår av köpekvittot för surfplattan att Kunden inte köpt
den av Bolaget, utan av en annan elektronikåterförsäljare. Det
avtal som föreligger mellan Kunden och Bolaget är ett avtal om
reparation av en surfplatta. Konsumenttjänstlagen är därför til�lämplig.
Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger enligt 24 § konsumenttjänstlagen om uppdraget, utan att det beror på något
förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den
tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom
den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt
för en tjänst av samma art och omfattning. Om näringsidkaren är
i dröjsmål får konsumenten enligt 29 § häva avtalet samt kräva
skadestånd enligt vad som sägs i 31 §.
Frågan är om Kunden har rätt till ersättning på grund av
dröjsmål på Bolagets sida. Av utredningen framkommer inte en
avtalsenlig tidpunkt då reparationen skulle vara klar. I stället får
det bedömas huruvida Bolaget avslutat uppdraget inom den tid
som får anses skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt
för en tjänst av samma art och omfattning (24 §).
Det kan först noteras att reparation av en surfplatta, varken
är av särskilt svår art eller särskilt omfattande. Surfplattan har
vidare varit inne för reparation mer än fem gånger. Först efter
omkring 5-6 månader efter avtalets ingående fick Kunden tillbaka
varan. Här har bolaget invänt att de informerat Kunden om att
det behövdes en reservdel som svårligen kunde erhållas. Bolaget menar också att dröjsmålet delvis beror på att den anlitade
servicefirman inte agerat korrekt. Trots detta anser nämnden att
tidsåtgången för reparationen inte är skälig och att bolaget därför
varit i dröjsmål. Eftersom varan nu är återlämnad till Kunden och
tjänsten får anses avslutad faller hävning bort som påföljd. Hon
har dock rätt till skadestånd på grund av dröjsmålet.
Eftersom surfplattan redan var i skadat skick när den lämnades
in till Bolaget kan hon inte få ersättning för denna. Nämnden anser också att hon skulle ha kunnat begränsa sin skada, dels genom
att pausa abonnemanget och dels genom att höra av sig till Bolaget innan hon åkte till Bolaget. Nämnden anser därför att Bolaget
som ersättning ska betala skäliga 1 000 kr till kunden, utöver vad
hon tidigare har erbjudits.”
”Nämnden rekommenderar Bolaget att - utöver det som redan
erbjudits henne - betala 1 000 kr till Kunden.” n
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V IT T
ANDERS LEVÉN & RUSSELL HOBBS

EEL HOLDING BYTER NAMN TILL ELON GROUP

Vid en extra bolagsstämma den 16 december beslutades att EEL Holding AB kommer att ändra bolagsnamn till ELON Group AB.
VD och koncernchef Christer Larsson kommenterar förändringen:
”Att genomföra detta namnbyte är en del i vår långsiktiga strategi
där vi ser oss som en internationell koncern. Vi kan konstatera att
varumärket ELON är starkt och har en hög igenkänningsgrad hos konsument, såväl nationellt som inom Norden. Vi anser därför att användandet av ELON som varumärke på koncernnivå ger oss en möjlighet
att göra större avtryck och ta ett kraftigare grepp om marknaden. Vi
blir tydligare, helt enkelt.”
I ELON Group verkar bolagen EEL AB med fackhandelskedjorna
ELON och Elkedjan, elektriker- och installationsverksamheten EEL
Teknik AB, den norska hemelektronikkedjan Euronics Norge AS samt
FDT AB som utvecklar och levererar butik- och affärsdatalösningar. n
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Anders Levén är 2016 ny ambassadör för Russell Hobbs i Sverige och
han kommer under året ge tips och råd genom sin otroliga kunskap
inom matlagning tillsammans med våra innovativa produkter, berättar Russell Hobbs.
Anders Levén har med sina över 600 matlagningsprogram i TV en
mycket stor erfarenhet från att presentera och tillaga olika former
av mat och tilltugg. I sitt ambassadörskap för Russell Hobbs kommer
Anders att lyfta fram enkla och snabba sätt att tillaga hälsosam och
näringsriktig mat och dryck för att på så sätt förstärka Russell Hobbs
långsiktiga vision att vara svenska konsumenters förstahandsval,
anger företaget.
Anders är en person med många järn i elden, han driver bland
annat lunchresturangen La Planche och snabbmatskonceptet Little
FRED i Nacka. I skärgårdsradion har Anders ett eget inslag där han
bidrar med sina recept var han än i världen befinner sig. Anders
medverkar på flertalet matmässor under året och finns ständigt med
i olika tidningar med sina recept. Utöver detta har Anders egna matlagningskurser för både företag och privatpersoner.
– Jag insåg tidigt i livet att mat ska vara förenat med glädje och
njutning, säger Anders Levén.
– Vi är mycket glada över detta samarbete, säger Peter Wallunger,
VD Spectrum Brands Sweden.
Som varumärkesambassadör har Anders varit med i hittills fyra
filmer där han tillagar sina favoriter i Russell Hobbs produkter, med
fokus på näringsrik och hälsosam mat för både stora och små. n

ELECTROLUX HOME SICKLA NOMINERADE

Nomineringarna till den årliga Frannygalan den 19 mars 2016 på
Grand Hotel i Stockholm är klara – dagen då representanter för
Sveriges franchiseföretag samlas för att uppmärksamma berömvärda
insatser inom en företagsform som årligen omsätter 245 miljarder
kronor och som sysselsätter 132000 människor.
– Det har varit ett tufft jobb att välja ut tre nomineringar i respektive priskategori bland alla framgångsrika kandidater som har
föreslagits för juryn. Det visar på det stora engagemang som finns
bland Sveriges franchiseföretag och för en företagsform som år efter
år skapar tillväxt, lönsamhet och nya jobb, säger Johan Martinsson,
vd för Svensk Franchise.
Priset ”Årets Franchisetagare i Sverige” delas ut i samarbete med
Marginalen Bank och tilldelas den franchisetagare som lyckats skapa
en god lönsamhet i relation till andra företag i branschen. I juryns kriterier ingår bland annat att bedöma franchisetagarens utveckling och
entreprenörskap, omsorg om och motivation av sin personal samt
samarbetet med andra franchisetagare inom systemet.
De nominerade till ”Årets Franchisetagare i Sverige” är: Electrolux
Home (Sickla), Sibylla (Säffle) och Wayne´s Coffee (Sundsvall/Härnösand/Umeå).
– Vi gratulerar vår franchisetagare Christer Källgren i Sickla till
nomineringen, säger Lena Söder, ansvarig för Electrolux Home-kedjan
inom Electrolux HemProdukter AB. n

VITT
TEKNIKEN LÄNGRE FRAM ÄN JÄMSTÄLLDHETEN

Sverige ses som det fjärde mest jämställda landet i världen, enligt
World Economic Forum. Men en studie från Bosch hushållsapparater
visar att det nästan är tre gånger så vanligt att kvinnor sköter tvätten
i hemmet.
Sverige är det mest jämställda landet i Norden när det kommer
till ansvaret över att tvätta i hemmet. Dock är det fortfarande nästan
tre gånger vanligare att kvinnor har ansvaret för tvätten i Sverige. I
Danmark och Norge ligger siffrorna ännu högre – där det är mer än
fyra gånger vanligare att kvinnor är ansvariga över tvätten.
Detta framgår av en undersökning på uppdrag av Bosch hushållsapparater, där de senaste insikterna kring nordiska tvättvanor redovisas.
Undersökningen inkluderar 4000 personer i åldrarna 18-74 år; 1000
respondenter från varje land (Sverige, Norge, Danmark och Finland).
– Vi tror att det egentligen är ganska enkelt att förklara. Vi faller
lätt tillbaka till gamla könsroller så fort vi är osäkra. Och då mer än
hälften av alla svenskar oroar sig över att tvätta sönder ömtåliga
plagg, tror vi att detta är en betydande anledning till varför så många
fler kvinnor blir tvättgeneraler i svenska hem, säger Maria Ölander,
varumärkesansvarig Bosch hushållsapparater Norden.
Många svenskar oroar sig över att förstöra ett ömtåligt plagg genom att tvätta fel. Men med de senaste tvättmaskinerna kan användarna känna sig trygga att tvätta alla plagg, anger Bosch, och berättar
att i företagets proffsigaste i-DOS-tvättmaskiner finns tekniker som
förenklar inom många olika typer av tidigare svår tvätt, till exempel:
* Helautomatiska tvättprogram som utifrån mängden tvätt, klädernas material och hur smutsig tvätten.
* i-DOS: Doserar exakt rätt mängd tvättmedel som behövs. Behållaren som är integrerad i tvättfacket rymmer flytande tvättmedel upp
till 20 tvättar.
* Fläckprogram: Identifierar och (beroende på modell) kan ta bort
upp till 16 av de vanligaste fläckarna – exempelvis choklad, gräs och
rödvin. n

CANVAC AB FUSIONERAS I EEL AB

I mars 2014 förvärvade EEL AB försäljningsbolaget Canvac AB. Syftet
med detta var främst ett strategiskt viktigt steg i EELs ambition att
växa som bolag. I december 2015 meddelade EEL följande:
– Med Canvac har vi fått tillgång till ett eget, inarbetat varumärke
och en egen säljorganisation. Under det gångna året har vi genomlyst
de fördelar en fusion av EEL och Canvac skulle innebära och vi har nu
tagit beslutet att genomföra en bolagsfusion fullt ut, säger Christian
Borell, VD på EEL AB.
I Mariestad kommer personalen fortsatt hantera eftermarknad,
reservdelar och tester av nya produkter.
– I och med bolagens fusionering kommer verksamheten självklart
till viss del omstruktureras. En del produkter flyttas till EELs lager i
Örebro, i Mariestad kommer verksamheten att utvecklas kring vår
satsning gällande sourcing av produkter under eget varumärke.
Antalet anställda i Mariestad kommer att inte att förändras, säger
Christian Borell. n

VILKEN LUNGO ÄR DU?

Nespresso Business Solutions premiumkaffesortiment - Lungo Grands
Crus - har slagit igenom på bred front på kontor och arbetsplatser
runt om i världen, anger företaget. Beteckningen Lungo kommer
från det italienska ordet för lång och syftar på den bryggteknik som
används när espresson skapas. En teknik som, i kombination med en
större mängd vatten, skall bevara kaffets fylliga crema och alla dess
aromer och ge en lång och rund eftersmak.
Nespresso beskriver sin Lungo-familj:
* Lungo Origin Guatemala är en gourmetblandning av Arabica och
Robusta med intensiva toner och en djärv karaktär – kraftfull och
balanserad.
* Lungo Forte är en komplex blandning med subtil hint av frukt –
elegant och rostad.
* Lungo Leggero är en delikat blandning av lätt rostade bönor med
milda toner av jasmin – blommig och uppfriskande.
* Lungo Decaffeinato är det senaste familjetillskottet, ett exklusivt
koffeinfritt kaffe med balanserad karaktär – komplex och balanserad.
– Oavsett vilket land man befinner sig i fattas många inofficiella
beslut i den avslappnade atmosfär som uppstår när man samlas kring
kaffemaskinen för att fika och ta en paus tillsammans. Och man kan
alltid hoppas att ju godare kaffe desto smartare och mer kreativa
beslut, förklarar Eva Helmersen, VD på Nespresso Business Solutions
i Sverige.
– Nu vill vi att även de som föredrar koffeinfria alternativ ska få
chansen att på ett naturligt sätt kunna umgås och delta i samtalen
vid kaffemaskinen. Därför har vi uppdaterat Lungo-familjen med ett
nytt koffeinfritt recept. Lungo Decaffeinato går från intensitet 2 till 4
och ger ett kaffe med en fyllig textur och subtila söta toner av rostat
korn. Lungo Decaffeinato håller samma höga kvalitet som våra övriga
Lungo-kaffesorter, men är koffeinfri, säger Eva Helmersen.
Endast 1-2 procent av världens hela kaffeproduktion uppfyller
Nespresso Business Solutions höga krav på kvalitet, anger företaget,
och berättar att Nespressos experter ständigt befinner sig på resande
fot på jakt efter de bästa kaffebönorna. n

RATEKO 1/2016 49

V IT T
JONAS SAMUELSON NY CHEF PÅ ELECTROLUX

DET HÄR FÖRSTÖR DIN KÖKSBÄNK

En bänkskiva tål inte allt. Tar du inte hand om den på rätt sätt kan du
förkorta levnadstiden med flera år, meddelar Elgiganten.
– Bänkskivan är i de allra flesta fall det värsta som kan gå sönder i
ett kök. Det är både dyrt och svårt att byta ut den och leveranstiderna
kan vara långa. Därför är det också extra viktigt att ta hand om den,
säger Joakim Lindberg, Försäljningschef på Elgiganten som varje år
säljer över 15 000 bänkskivor i hela Norden.
Bänkskivor i massivt trä tål vatten betydligt sämre än många tror.
– Torka av bänkskivan ordentligt. Ligger det kvarvarande vatten
runt diskbänken och spishäll, så kommer bänkskivan så småningom
att bli torr och spricka. Då måste den slipas ned och oljas in på nytt. I
värsta fall måste hela skivan bytas ut, säger Joakim Lindberg.
Bara bänkskivor av sten tål hög värme. På bänkar av trä, laminat,
avonite och till och med kvarts, bör du vara försiktig med varma
kastruller.
De flesta väljer en bänkskiva av laminat, vilket är den tåligaste och
mest prisvärda lösningen. Laminatskivor är däremot svåra att reparera om de får skador.
– Laminatskivor tillverkas i många olika färger och storlekar, de är
hållbara och lätta att rengöra och därför är de också mest populära.
70 procent av alla bänkskivor vi säljer är av laminat. Resten fördelar sig jämnt mellan kvarts, massivt trä och avonite, säger Joakim
Lindberg.
Bänkar av sten appellerar dem som vill ha en mer exklusiv kvalitetskänsla i köket.
– Kvarts och sten tål värme mycket bra. Å andra sidan är de inte
lika formbara som annat material och är mer ömtåliga för spänningar
på grund av missanpassningar i mått. Det har också begränsningar i
maxlängd, säger Joakim Lindberg.
Avonite är ett kompositmaterial som ger en homogen och porfri
yta vilket ger hög motståndskraft mot bakterier.
Många väljer bänkar i massivt trä då det ger köket en mer naturligt
prägel och dessutom skapar en fin kontrast till blanka ytor. Trä känns
behagligt mot händerna och mindre skador går att reparera.
– Träskivor kan slipas ned och bli som ”nya” igen. Nackdelen är att
de kräver mer underhåll, säger Joakim Lindberg. n

Keith McLoughlin har meddelat styrelsen att han önskar lämna
Electrolux. Styrelsen har därför utsett Jonas Samuelson till ny VD och
koncernchef från och med den 1 februari 2016.
Jonas Samuelson var tidigare chef för affärsområdet Vitvaror
Europa, Mellanöstern och Afrika. Han har innan dess varit chef för
Electrolux Global Operations och har också innehaft rollen som koncernens ekonomi- och finansdirektör. Jonas Samuelson har arbetat på
Electrolux sedan 2008.
– Med ett starkt engagemang från alla medarbetare i Electrolux
har vi fortsatt att stärka våra positioner med investeringar inom
innovationer som gynnar konsumenten, genom fokus på lönsamma
tillväxtområden och genom att kunna dra nytta av vår storlek och vår
globala närvaro och integration. Vi har en stark organisation på plats
och med en väl förberedd succession är det rätt tidpunkt att lämna
över stafettpinnen till Jonas, och för mig att flytta tillbaka till min
familj i USA, säger Keith McLoughlin.
– Keith McLoughlin har under sin tid som VD väsentligt bidragit till
att stärka Electrolux. Under hans ledarskap har Electrolux framgångsrikt stärkt sina positioner som ett innovativt och globalt företag, samtidigt som den finansiella ställningen har upprätthållits och stärkts.
Keiths integritet, engagemang och lojalitet har varit mycket uppskattat. Jag har också uppskattat vårt samarbete och ser fram emot att
fortsätta det, säger Ronnie Leten, Electrolux styrelseordförande.
– Styrelsen ser fram emot att Jonas Samuelson tar rollen som VD
och koncernchef i Electrolux. Hans fokus är att fortsätta implementera Electrolux strategi att vara ett konsumentfokuserat, innovativt
företag med globala skalfördelar. Med Jonas bakgrund och uppnådda
resultat är han mycket väl förberedd för att leda Electrolux, fortsätter
Ronnie Leten.
Keith McLoughlin kommer kvarstå i en roll som rådgivare åt Electrolux i Nordamerika på konsultbasis. n

EEL & B2B

EEL har gjort en del nyrekryteringar i början av året. De har förstärkt
sitt försäljningsteam med två personer som båda kommer att arbeta
med ett för EEL nytt produktområde – B2B.
Ulf Thorwalls, ny affärsområdesansvarig B2B, kommer närmast från
BSH där han jobbat som försäljningsansvarig mot byggsektorn.
Kristian Blomstrand, ny försäljningsansvarig B2B, kommer närmast
från ElektroSkandia där han arbetat som KAM mot fackhandelskedjor.
Mathias Alriksson, ny IT-chef, kommer närmast från Atlas Copco
där han arbetat som Manager CSS Business Systems. n
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VITT
GAGGENAU FIRAR ”333 ÅR AV SKAPANDE”

Under 2016 firar Gaggenau sitt 333-årsjubileum över hela världen,
där man hyllar varumärkets rika arv och utveckling sedan grundandet
år 1683. Gaggenau kommer att uppmärksamma denna extraordinära
händelse i april på EuroCucina 2016 i Milano. Besökare kommer att
tas med på en resa i företagets historia och få en glimt av dess framtid i och med en exklusiv lansering av en framtida ikon.
– Det är extraordinärt att tänka sig att Gaggenau har utvecklats
under 333 år, men att våra varumärkesvärden inte har ändrats sedan
företagets start i 1683. Den pågående strävan efter äkthet och kompromisslös kvalitet har format Gaggenaus identitet så starkt; vårt arv
är en viktig del av vårt DNA idag. Därför använder vi detta jubileum
till att samtidigt fira det förflutna, nuet och framtiden och är mycket
glada att kunna lansera en ny framtida ikon som symboliserar detta;
en modern, innovativ design som visar ett traditionellt och tidlöst
hantverk, säger Sven Schnee, internationell chef för Gaggenau.
Mottot ”333 år av skapande” kommer att lanseras över hela världen och lägga till en lokal krydda till firandet.
År 1683 grundades en järnsmedja i staden Gaggenau djupt inne
i Schwarzwaldskogen. I takt med att efterfrågan ökade utökades
antalet produkter. I slutet av 1800-talet gick Gaggenau vidare från
jordbruksmaskiner till tillverkning av Badenia-cyklar och emaljerade
reklamskyltar. Kunskaperna om emaljering som förvärvades under
denna period gav Gaggenau ett försprång och den första emaljerade
ugnen skapades. År 1931 förvärvades företaget av familjen von
Blanquet och 1956 förverkligade sonen Georg, inspirerad av sin matlagningspassion, konceptet med skräddarsydda kök med inbyggda,
tekniskt perfekta och användarvänliga hushållsapparater. En ny era
inleddes för Gaggenau. n

TOPPLISTA VID OVÄNTAT BESÖK

Att ha ett städat hem upplevs som viktigt för många och hela två
av tre svenskar, 60 procent, säger att de måste ha det städat för att
trivas hemma. Även när man besöker vänner vill man ha det rent och
städat. Mest ofräscht när man går bort anses ett smutsigt badrum
vara (55 procent) och smutsiga underkläder som ligger framme (54
procent). Tätt följt av odör från sopor eller cigaretter. Det visar en ny
opinionsundersökning utförd av Bosch.
De egna städvanorna hänger samman med det man förväntar sig
av sina vänner. Det man prioriterar att städa vid oväntade besök är
sitt badrum, följt av att plocka undan och dammsuga. Undersökningen visar också att så många som nio av tio svenskar skjuter upp städningen. Oftast är det brist på ork (58 procent) eller sociala aktiviteter
(27 procent) som sätter käppar i hjulet.
– Vi ser att ett rent hem upplevs som otroligt viktigt för många
människor. Men samtidigt skjuter man städningen framför sig av
olika orsaker. Det är ett motsatsförhållande som vi försöker motverka
genom ett ständigt fokus på produktutveckling för att underlätta
vardagen, säger Jimmie Undin, kategoriansvarig för Indoor Cleaning
på Bosch.
Överraskande nog saknas orken mest i ensamstående hushåll,
till skillnad från hushåll med barn. Även för unga mellan 18-34 år är
brist på ork den största anledningen (70 procent) men också sociala
medier (15 procent) och mobil-/data-/TV-spel (16 procent) gör att
städningen bortprioriteras.
– Att kunna kombinera städningen med andra saker, som att lyssna
på musik eller ljudböcker, blir allt viktigare. Därför har vi utvecklat
marknadens tystaste dammsugare. Den är så tyst att man till och
med kan städa när familjen vilar eller tittar på TV utan att de störs av
ljudet, säger Jimmie Undin. n

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ GRÖNA VITVAROR

Genom att ersätta gamla vitvaror med nya smarta alternativ kan man
spara tusentals kronor och samtidigt bidra till en minskad miljöpåverkan, meddelar Media Markt, och berättar att miljötrenden är
tydlig – konsumenter vill ha energisnåla vitvaror, både i köket och i
tvättstugan.
Under 2015 ökade tillväxten - hos Media Markt - av energisnåla
tvättmaskiner med märkningen A+++ med 30 procent och torktumlare med märkningen A++ med hela 62 procent jämfört med föregående år. Den starka miljötrenden går hand i hand med teknikutvecklingen där konsument efterfrågar det senaste inom energisnåla vitvaror.
– Moderna och energisnåla vitvaror är snälla mot både plånboken
och miljön, vilket dagens konsumenter är väl medvetna om. Hos oss
märks miljöengagemanget genom att vi får mycket frågor från våra
kunder kring energimärkningar och vad man kan göra för att minska
sina elkostnader, säger Kajsa Ekelund, kommunikationschef på Media
Markt.
Om man ska minska sin elförbrukning är det bäst att börja titta
på de elapparater som står på året om, till exempel kyl och frys. En
kombinerad kyl och frys drar ungefär 200 kilowattimmar per år att
jämföra med för tio år sedan då en liknande kyl och frys drog dubbelt
så mycket och för 15 år sedan drog den tre gånger mer än idag. Andra
energitjuvar i hushållet är äldre spisar. En modern induktionshäll drar
cirka 40 procent mindre energi än en spis med gjutjärnsplattor och
20 procent mindre än en glaskeramikhäll när man kokar upp en liter
vatten. Vill man spara ytterligare energi i köket ska man skaffa sig en
diskmaskin, säger Media Markt, och förklarar att diska i maskin drar
ungefär en tredjedel så mycket energi som att diska för hand.
– Genom att byta ut sina gamla vitvaror och vara uppmärksam på
vanor i vardagen kan man se stora skillnader i sin energiförbrukning.
Utvecklingen på vitvarumarknaden går snabbt och den tydligaste
trenden nu är att flera leverantörer lanserar vitvaror som är anpassade efter vår uppkopplade livsstil. Det betyder exempelvis att vi nu
kan köpa kylskåp med en inbyggd kamera och tvättmaskiner med
automatisk tvättmedelsdosering som du styr via din smartphone,
säger Kajsa Ekelund. n
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www.vitvaruexperten.com:

Vill revolutionera
vitvarumarknaden
Den 21 januari 2016 slog Vitvaruexperten.com
officiellt upp portarna. Från och med nu kan
hela Sverige handla vitvaror och hushållsapparater från flera olika varumärken i en nätbutik med utpräglad expertprofil, anger Vitvaruexperten, som utlovar certifierad rådgivning,
konkurrenskraftiga priser och ”livspusselanpassade” hemleveranser.

V

itvaruexperten må vara ett nytt namn i branschen,
men detsamma kan inte sägas om namnen bakom
företaget. Grundare är Mikael Hagman, tidigare
VD för Sony i Sverige och senast Sverigechef på Media Markt,
tillsammans med Christian Kahlson och Marcus Höglund, med
bakgrunder inom bland annat Media Markt, ONOFF och LG. Verkkokauppa.com Oyj, som är börsnoterat och en av Nordens största
e-handlare, är en av huvudägarna till Vitvaruexperten.
– Jag och mina medgrundare har under flera år upplevt att det
saknas något på den svenska vitvarumarknaden. Någon som erbjuder ett stort urval av leveransmöjligheter och tjänster. Någon
som genom sin erfarenhet och expertis gör urvalet lättare för
kunden, och samtidigt pressar priserna, säger Vitvaruexpertens
VD Mikael Hagman.

Expertis efterfrågas

Vitvaruexperten berättar att expertis och kundservice är två av
företagets hjärtefrågor, och butikens certifierade kundrådgivare
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har minst fem års erfarenhet av att jobba med vitvaror, vilket skall
garantera specialistkunskap. Eftersom Vitvaruexperten enbart
säljer vitvaror och hushållsapparater kan de nischa sig inom sitt
område och bli just ”experter”, anger företaget.
– Vitvaror är ett område som de flesta har ganska lite kunskap
om. Som kund är man ofta beroende av butikens råd, och den
bästa rådgivningen är både professionell och objektiv, menar
Mikael Hagman.

Löser livspusslet

Genom ett fördjupat samarbete med Bring har Vitvaruexperten
”livspusselanpassade” hemleveranser, vilket innebär att kunden
själv, direkt i kassan, kan välja dag och tid för sin leverans.
Intervallerna skiftar lite beroende på var i landet man bor, men
alla ska kunna boka en tid med ett intervall på 2-4 timmar, mellan
klockan 08.00-22.00.
Inom Stockholm finns möjligheten att välja ett tidsfönster på
enbart en timme, något som Vitvaruexperten säger få konkurrenter kan erbjuda.

Vitvaror på nätet

Hittills har e-handeln med vitvaror och hushållsapparater varit
relativt liten i Sverige, jämfört med exempelvis England och Danmark. Det vill Vitvaruexperten ändra på.
– Vissa tycker kanske att e-handel inte känns lika pålitligt som
fysisk handel, kanske för att man tvivlar på rådgivningen som
erbjuds på nätet. Det är precis det vi vill ändra på. Att handla hos
oss ska vara precis lika tryggt som att handla i butik, samtidigt
som priserna är lägre och utbudet större, säger Mikael Hagman.

VITT
Fyra frågor

EHLnytt ställde 3/3 i år fyra frågor till Mikael Hagman:
1. Hur kom det sig att ni startade Vitvaruexperten och började
sälja vitvaror på nätet?
Det är egentligen tre upptäckter som ligger bakom. Den första
var den låga e-handeln av vitvaror vi har i Sverige jämfört med
andra länder, där såg vi en potential. Det andra var konsumenternas relativt låga kunskap inom ämnet och att man ofta behöver
hjälp av en expert för att hitta rätt. Det tredje vi tittade på var
vilket motstånd det fanns till att handla på nätet och kom fram
till att det var leveranstiderna. Därför utvecklade vi vårt koncept
”livspusselanpassad hemleverans”. Ett koncept där vi kan erbjuda
en exakt leveranstid på kvällar och helger så att kunden slipper
sitta och vänta på sin produkt.
2. Ni är relativt nya på marknaden, hur har det gått?
Vi öppnade på riktigt i januari och det har gått bra. Sedan
starten har vi gjort cirka 1 000 hemleveranser och allt går enligt
plan. Vi har dessutom fått bra respons på våra ”livspusselanpassade hemleveranser”, det har blivit lite av en snackis på nätet och
något som våra kunder uppskattar.
3. Vad ser du att ni har för utmaningar i jämförelse med en
vanlig butik?
Vår utmaning är att vi inte har någon fysik butik. Vi vet att det
är vissa saker som folk vill klämma och känna på innan man köper
och det får vi acceptera. Ofta är detta sådana produkter som är
synliga i hemmet, som till exempel ugn, kyl och frys. Vi satser
istället på varor som vi ser att människor gärna köper på nätet, så
som maskiner till tvättstugan och diskmaskiner.
4. Vad är den viktigaste lärdomen du tagit med dig från Media

Mikael Hagman (foto: Markus Pätilä).

Markt?
Förståelse. Man kan säga att jag har blivit lite mer ödmjuk inför
marknaden genom att vara det ”lilla” företaget. Men jag hoppas i
längden att det finns en fördel med att vara liten och rapp, istället
för stor och slapp. n

Ledare från www.ehlnytt.se 27 januari 2016:

2015 bästa året någonsin
Branschen har under ett enskilt år aldrig haft
så hög omsättning som förra året. 2015 blev
därmed bättre än det tidigare rekordåret 2010
och branschen omsätter nu över 14 miljarder
i konsumentledet. Branschen visar dessutom
på en av de största uppgångar vi någonsin
haft under ett enskilt år.

Sverige växer fort nu och många nya bostäder behöver färdigställas de närmsta åren vilket i sig talar för att de kommande åren
kommer att bli bra för branschen. De nya bostäderna har inte sällan åtta vitvaror redan i grundutförandet vilket i sig även betyder
att vi fortsätter bygga marknad.
Vi har alla möjligheter att göra 2016 minst lika bra som 2015. n

TEXT: MATTS SPÅNGBERG, VD EHL
FOTO: OLA LARSSON

Ä

ven på andra områden var 2015 ett glädjande år.
Lobbyarbetet som EHL bedrivit tillsammans med
El-Kretsen gentemot Naturvårdsverket har även det
resulterat i framgång. Från 2016 säkerställs den finansiella garantin vid nyförsäljning av elektriska produkter genom att delta i ett
kollektivt insamlingssystem, såsom El-Kretsen.
EHL och El-Kretsen har även varit framgångsrika i lobbyarbetet
så att vi i Sverige inte får särregler för att mellanlagring och insamling av El-avfall skall ske under tak. För butiker och kommuner
hade det säkerligen kostat upp emot 500 miljoner att bygga tak
för detta.

Matts Spångberg, VD EHL.
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Rekordresultat 2015
Den starka försäljningen höll i sig även sista
kvartalet 2015 och vitvarubranschen kan redovisa sitt bästa försäljningsresultat någonsin.
TEXT: BENGT ERNSTSSON, BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB
ILLUSTRATIONER: EHLNYTT

O

msättningen i konsumentledet hamnade på 14
miljarder kronor, vilket är en uppgång med 6 procent
jämfört med 2014.
Inom MDA blev uppgången sammantaget drygt 7 procent, och
tvätt- och torkprodukter tillsammans med fläkt/spis bidrog med
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huvuddelen av uppgången. Över 2,3 miljoner enheter har sålts
under 2015 och all-time-high redovisas för fem olika produkter:
tvättmaskiner, torktumlare, inbyggnadsugnar och –hällar samt
diskmaskiner.
Försäljningen inom SDA minskade med 11 procent antalsmässigt jämfört med 2014, men eftersom produkter i högre prislägen
hade en positiv utveckling blev värdeutfallet en uppgång med 2
procent. Bland köksapparater har standblenders och smörgåsgrillar ökat i försäljning samtidigt som flertalet andra produkter haft
en negativ trend. Såväl försäljning av dammsugare som strykjärn
hamnade på rekordnivå efter en 10-procentig uppgång antalsmässigt, medan kaffemaskiner och produkter inom personlig vård
minskade i såväl volym som värde. n
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Nyhet! UltraSilencer Zen Green.
Världens tystaste dammsugare hittills. Och dessutom grön!
Tillverkad av 55 % återvunnen plast.
AAA-märkt. Det högsta betyget man
kan få i energimärkningen på energieffektivitet, dammupptagning på hårt
golv och utsläpp av damm.

*Testning baserad på EU-förordning nr 665/2013. www.electrolux.se

Bara 58 dB – det gör den till världens
tystaste dammsugare.*
Utmärkta städegenskaper.

Consciously.
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Flimmerfritt LED-lysrör
Den finska tillverkaren Valtavalo Oy lanserar det första LED-lysröret som lyser utan att
flimra.

I

Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet med flimmer
lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning
som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och
har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin, anger företaget. Valtavalo G4 lanserades
internationellt på Elmässan Syd i Malmö, den 10 februari 2016.
På sistone har flera studier genomförts om flimrande ljus och
hur det påverkar människors välbefinnande och hälsa. Till exempel har forskaren Hillevi Hemphälä på Lunds Tekniska Högskola
observerat att flimmer kan orsaka olika slags besvär hos människor, bland annat huvudvärk, trötthet och stress – flimret gör
det svårare att koncentrera sig på arbetet och försämrar trivseln,
berättar Valtavalo, och förklarar att det också påverkar ögonens
rörelser, om man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas
antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten.

Daglig exponering

De flesta exponeras för flimrande ljus dagligen och eftersom de
tillbringar en stor del av den vakna tiden på arbetsplatser och i
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skolor där artificiella ljuskällor är vanliga. Flimret kan ibland vara
synligt störande, men kan inte alltid observeras med människoögat. Det gäller dock att notera att även om människan inte alltid
varseblir flimret registreras det av näthinnan och hjärnan.

Variationer i spänning

Flimrande ljus beror på snabba variationer i elnätets spänning.
Många traditionella ljuskällor såsom lysrör med magnetiska reaktorer är särskilt känsliga för dessa variationer, men också många
LED-lampor kan flimra på ett störande sätt.
– I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet
är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på
vakenheten och produktionen av melatonin. Våra LED-lysrör är i
synnerhet planerade för arbetsplatser och lokaler där man vistas
och arbetar länge och där det är extra viktigt att se bra, berättar
Valtavalos vd Markku Laatikainen om den nya produkten.
– Flimmerprocenten för traditionella lysrör och vanliga konkurrerande LED-lysrör är över 30, medan den för Valtavalo G4
LED-lysröret är rejält under 5, vilket innebär att det i praktiken är
flimmerfritt, säger Laatikainen.
G4 LED-lysröret tillverkas på Valtavalos produktionsanläggning
i Kajaani i Finland. I slutet av förra året meddelade företaget att
tillverkningen av LED-lysrör kommer att mångdubblas genom
anskaffning av ytterligare en helautomatisk produktionslinje. n

Andas lättare
och sov bättre
Luften i sovrummet har stor inverkan på kvaliteten
på din sömn. Ren luft låter dig vakna upp ordentligt
utvilad och redo att ta itu med vardagen.
När luftkvaliteten i ditt hem förbättras bidrar det också till att
minska dina allergiska symtom och sänka din stressnivå. Därför
skapade vi luftrenaren Oxygen. Den finns i tre modeller som
alla filtrerar 99,9% av de luftburna partiklarna. Resultatet är ett
rent och hälsosamt hem.

Läs mer på:
www.electrolux.se
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Panasonics nya tvättmaskin NA-168ZS1 anges representera det allra bästa av företagets design och teknologi. (foto: Panasonic).

Panasonic Convention 2016:

Mixer & matberedare mm
Panasonic har lanserat ett antal nyheter inom
såväl MDA som SDA, och företaget breddar nu
sitt utbud av vitvaror i Europa i och med att
man även här börjar sälja mixer och matberedare.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

ake Hirose berättade på Panasonic Convention 2016
i Frankfurt 1 mars att Panasonics mål i Europa är att
växa 25 procent fram till 2018, och tillväxten förväntas
komma från de två områdena ”Smart Home” och ”Appliances”
medan ”Audio Video” (som sannolikt är det område som många
förknippar med varumärket Panasonic) spås få en rak utvecklingskurva de närmaste åren – alltså varken tillväxt eller nedgång.
Panasonic har tillverkat vitvaror sedan 1951 och kan bland annat bocka av drygt 100 miljoner sålda tvättmaskiner samt fler än

Panasonic erbjuder nu blender samt två matberedare i Europa.
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850 miljoner kompressorer till kylskåp.
Panasonics nya kyl/frys-modeller med energimärkningen A+++,
som finns 1,85 samt 2 meter höga, är försedda med friskhetsbevarande funktioner som till exempel BreatheTech (en automatisk
fuktregleringsteknik) och VitaminLED-teknologin (med gröna,
blå och vita LED-lampor för att simulera naturliga solljusnyanser)
för att frukt och grönsaker skall bevara sina höga vitaminnivåer
genom att aktivera sina naturliga försvar.
Nytt för i år är att designen med helt platta fronter på kyl/frys
nu även lanseras i A++ segmentet.

Tvätt

Panasonics nya flaggskepp inom tvättmaskiner NA-168ZS1 (1600
varv, 8kg) och lillebror NA-148ZS1 (1400 varv, 8kg) anges representera det allra bästa av företagets design och teknologi, och har
AutoCare teknologin – vilket innebär att fyra sensorer automatiskt känner av hur tvätten skall tvättas.
AutoCare anges göra tvättningen både effektiv och skonsam
mot kläderna, utan att man behöver göra några manuella inställningar, och möjliggör dessutom låg energi- och vattenförbrukning.
• Viktsensorn känner om maskinen inte är full och att kläderna därför behöver mindre vatten.
• Temperatursensorn övervakar den faktiska vattentemperaturen så att tvättmedlet snabbt och effektivt löses
upp, samtidigt som den automatiskt reglerar tvättiden till
optimal längd.
• Optiska sensorn mäter av grumlighetsnivån i vattnet och
kan därmed identifiera både hur smutsiga kläderna är och
vilket tvättmedel som ligger i trumman.
• Materialsensorn mäter av hur mycket bomull och syntet
textilierna innehåller och ställer in den optimala centrifugeringstiden därefter.

VITT

Jake Hirose, Panasonic, berättade på Panasonic Convention 2016 att målsättningen i Europa är att växa 25 procent fram till 2018.

Tvättmaskinerna är även utrustade med SteamAction för
skrynkel- och allergifria kläder, förutom möjligheten att kunna
fräscha upp kläder utan att behöva tvätta dem. Programmet låter
användaren ångbehandla sina kläder utan att göra en komplett
tvättning, och skall eliminera 99,9 procent av alla allergener.
StainMaster är en funktion som anges kunna ta bort de 23 vanligaste fläckarna (till exempel en chokladfläck), men för just det
finns ingen sensor – än så länge...

Juice

I maj förra året lanserades Panasonics första Slow Juicer, MJ-L500,
på svenska marknaden och nu kommer den i två nya färger – röd
och koppar.
– Panasonic Slow Juicer är både lätt att använda och att
rengöra, samt erbjuder en mängd olika hälsosamma alternativ
för din juiceframställning. Enheten är utvecklad för att kunna behandla både frysta och hårda grönsaker, som annars skulle vålla
problem för traditionella fruktpressar. Med denna nya Slow Juicer
kan du inom några minuter överraska dina vänner med kall glass
och smoothies, med bibehållen vitaminhalt från de ursprungliga
frukterna och grönsakerna. Panasonics nya Slow Juicer är unik
eftersom den, till skillnad från traditionella fruktpressar, krossar,
mosar och pressar ur saften ur dina frukter och grönsaker, säger
Erik Börjehag.

De båda nya matberedarna MK-F800 (aluminium och svart)
och MK-F500 (vit) markerar startskottet på Panasonics satsning
på köksmaskiner för matlagning. MK-F800 har inte mindre än 13
olika tillbehör, med bland annat en salladsslunga för framställning
av torra salladsblandningar. På pekskärmen kan man välja bland
fem olika auto-menyer alternativt manuell hantering om man
själv vill styra till exempel hastighet och intervaller.
Panasonics nya blender MX-ZX1800 bygger på samma pekskärms- och gränssnittsteknologi som matberedarna, med sex
olika auto-menyer, för bästa möjliga resultat vid tillagning av
alltifrån puréer till glass. Proddukten är även utrustad med en
funktion för att hålla det man tillagat nedfryst, och tack vare sex
sylvassa knivar som drivs av en kraftfull motor får man ut det
mesta av sina råvaror, anger företaget. n

Köksmaskiner

Sedan tidigare erbjuder Panasonic (inom SDA – Small Domestic
Appliances) produkter inom de två segmenten ”Cooking” (mikrovågsugnar – där den nya och kompakta 27 liters kombiprodukten
mikro/ångugn DS596M använder 38 procent mer ånga än sin
föregångare från ifjol) samt ”Breakfast” (bakmaskiner, slow juicer,
kaffebryggare, brödrostar, vattenkokare samt espressomaskiner)
och nu breddar man med ”Food preparation” (matberedare och
blender finns nu tillgängliga i Europa).
De nya tillskotten till Panasonics utbud av köksmaskiner består
av två nya matberedare (MK-F500, MK-F800) och en blender (MXZX1800).

Panasonics nya kombinerade mikrovågsugn/ångugn heter DS596M
och anges använda 38 procent mer ånga än sin föregångare.
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CES2016 – LG:

Ånga för kläder & disk
På CES2016 visade LG bland annat upp en
ny ”Styler”, ett skåp som med hjälp av ånga
fräschar upp och slätar ut kläder, och sin mest
avancerade diskmaskin hittills.

N

ya LG Styler lanseras som en unik klädvårdsprodukt
i garderobsformat, som fräschar upp kläder med
hjälp av ånga, och även fungerar som torkskåp.
Skåpet låter användaren lägga mindre tid på tvätt och strykning, i och med att det varsamt fräschar upp skjortor, kostymer,
klänningar och andra plagg av fina tyger med hjälp av ånga, vilket
ger minimalt slitage samtidigt som veck och skrynklor slätas ut,
anger företaget.
– Under året lanserar vi en ny version av LG Styler som inte
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bara är bättre på att ta hand om dina kläder, den har dessutom
snyggare design och ett mer slimmat format för att också passa
konsumentmarknaden. LG Styler är en perfekt produkt för modeintresserade konsumenter eller för exempelvis hotell, lounger,
modeföretag eller klädbutiker då den snabbt och smidigt inte
bara fräschar upp kläderna utan även slätar ut veck, säger Daniel
Lamborn, nordisk marknadschef för Home Appliances på LG
Electronics.

Kläder & miljö

LG Styler använder ånga vilket inte bara innebär mindre slitage
på kläderna utan hjälper även användaren att både spara tid och
minska miljöpåverkan genom avsevärt mindre vattenåtgång än
en vanlig tvättcykel, som dessutom vanligtvis körs med tvättmedel, anger LG. En inbyggd byxpress i dörren skall fixa perfekta
pressveck samtidigt som upp till tre skjortor, kavajer eller andra

VITT

hängande plagg försiktigt skakas släta på hängaren så att man
slipper stryka dem.
LG Styler kan också torka kläder man har tvättat på traditionellt
vis. Fördelen med det är att plaggen torkas på låg värme vilket ger
betydligt mindre slitage än till exempel torktumling, berättar LG,
och förklarar att LG Styler dessutom är perfekt för allergiker, då
den med hjälp av ångfunktionen tar bort 99 procent av alla pollen, kvalster och andra allergener.
LG Styler har ett antal färdiga program som skall göra det enkelt
att ta hand om sina kläder på bästa och mest skonsamma sätt,
och man kan ladda ner nya program med sin mobil och uppdatera
LG Styler via NFC. Med LG Smart Diagnosis har man även tillgång
till felsökning och support om det skulle uppstå problem med
skåpet. Som alltid med kärnkomponenterna i LG:s vitvaror gäller
även för LG Styler 10 års garanti på inverterkompressorn.
LG Styler är ”espressofärgad” i fristående design med dold
touchkontroll och vändbar dörr. Skåpet är 44,5 x 185 x 58,5 cm
stort och har 5,2 kg kapacitet (tre hängande plagg samt ett par
byxor). Ljudnivå anges vara 40dB.

Toppmodern & smart

Under CES2016 visade LG upp sin mest avancerade diskmaskin
hittills, LDT8786ST, som har TrueSteam- och MultiMotion-teknik
för att göra disken renare än någonsin samtidigt som irriterande
vattenfläckar i stort sett skall elimineras helt.
LG:s egenutvecklade TrueSteam-teknik utnyttjar ånga som med
hög temperatur behandlar disken för att ge ett perfekt diskresultat, samtidigt som den hjälper till att ta bort vattenfläckar som
ofta uppstår. TrueSteam är utvecklat för att bokstavligen smälta
bort även de tuffaste matresterna från disken, anger företaget,
och berättar att läppstift på glas, envisa fingeravtryck, torkade
matrester och mycket annat inte är någon match för ångan i LG
LDT8786ST.
– Vi har lagt ner mycket tid på att utveckla en diskmaskin som
ger våra kunder smarta funktioner och ett diskresultat de förväntar sig av en produkt i absolut toppklass från LG Electronics. Med
den här maskinen vågar användare maskindiska sitt finaste porslin, och även rymma de största grytorna, med samma program
och få ett skinande resultat utan att skada porslinet, säger Daniel
Lamborn.

Effektiv & snabb

En annan ny funktion som återfinns i LDT8786ST är MultiMotion.
Den bygger på en innovativ diskarm som skall ge en mer kraftfull
och effektiv diskcykel. Robotarmen rör sig i ett mönster som gör
att vatten sprutar i alla riktningar, med disk som blir skinande
ren i alla hörn och kanter som resultat, enligt LG. MultiMotion
hjälper också till att spara tid så att ett diskprogram endast tar 59
minuter.
LG LDT8786ST är utrustad med LG:s Inverter Direct Drive-motor
med tio års garanti.
Den nya diskmaskinen är dessutom försedd med LG EasyRack
Plus, som kan konfigureras på en mängd olika sätt. Easy Rack
Plus skall maximera utrymmet man kan utnyttja och kan hantera
stora eller ovanligt utformade skålar, kastruller eller andra saker.
Samtliga tre hyllor är designade för specifik disk; den nedre hyllan används för tallrikar, skålar och kastruller, den övre hyllan är
anpassad för koppar och glas och den tredje hyllan är utformad
för bestick och köksredskap.
Som användare kan man hämta hem anpassade diskprogram

till sin LDT8786ST från LG:s hemsida samt få meddelanden om
diskmaskinen behöver rengöras. LDT8786ST har Smart Diagnosissystem så att man enkelt kan få hjälp av LG:s kundsupport, som
kan felsöka diskmaskinen på distans.
LG LDT8786ST kommer i rostfritt stål samt i en svart finish.
LED-displayen syns inte alls när diskmaskinen inte är igång vilket
ytterligare bidrar till enhetens minimalistiska design, anger LG.
LG LDT8786ST kommer att lanseras under 2016. n
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CES2016 – Samsung:

Kylskåpshub

Samsung visade på CES2016 upp sitt kommande kylskåp Family Hub, som fungerar som
en hub som sammankopplar hemmet.

S

amsung introducerar en ny kategori av kylskåp som
skall befästa kylskåpets roll som kökets mittpunkt.
Lanseringen är en del i Samsungs nya sortiment av
innovativa köksprodukter som presenterades under CES2016 i Las
Vegas, 6-9 januari.
– Samsung har tillfört ny energi och funktionalitet till produktsortimentet vitvaror, vilket tar behovet av vitvaror från ”att
behöva” till ”att vilja ha”. Med nya Family Hub har vi förändrat
den totala köksupplevelsen på ett sätt som kommer omdefiniera
hur konsumenter ser på användningsområdet för ett kylskåp. Vi
tar nu ett större kliv än någonsin inom ”Internet of Things” genom det uppkopplade kylskåpet och förflyttar matlagning och det
smarta hemmet till en helt ny nivå, säger Jonas Råsmar, Produktchef för vitvaror på Samsung i Norden.
Kylskåpet Family Hub innehåller en mängd funktioner som
kopplar samman familjen och hjälper till att organisera matvaror
och hemmets uppgifter likväl som att erbjuda underhållning i
köket.
Kylskåpet fungerar som en hub som sammankopplar hemmet,
där all kommunikation visas på en 21,5 tums HD LCD-skärm infälld på utsidan av den övre högra kylskåpsdörren. Skärmen fungerar som en central där man bland annat kan lägga in, dela och
uppdatera kalendrar, lägga in foton, visa barnens små konstverk
och lämna anteckningar – enkelt och bekvämt via smartphone.
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Koll på innehåll

Family Hub hjälper användarna hålla innehållet i kylskåpet
aktuellt genom effektiv hantering av matvaror, anger Samsung,
och förklarar att kylskåpet hjälper användarna att identifiera vilka
varor man har eller har slut på, och håller koll på utgångsdatum
för att minska matsvinnet.
Detta möjliggörs genom att tre stycken kameror är installerade
i kylskåpet, och de fångar en bild av hela kylskåpets insida varje
gång man stänger dörren. Bilderna kan man sedan komma åt
närhelst man vill via sin smartphone, för en snabb överblick över
kylskåpets innehåll. På så sätt behöver man aldrig, under besöket
i affären, vara osäker på vad man har hemma.
Kylskåpet hjälper också användarna (i vissa länder) om de vill
beställa matvaror online, och håller koll på recept och inköpslistor.

Underhållning

Då köket är hemmets centrum och samlingsplats så har Family
Hub också möjlighet att underhålla vänner och familj. Genom sina
inbyggda högtalare och/eller via andra Bluetooth-högtalare, kan
man spela musik i hela hemmet. Man kan också spegla sin smartTV och se sitt favoritprogram direkt på kylskåpets display.
Med Samsungs FlexZone kan man vid behov göra om nedre
högra frysen till en kyl, och med systemet ”Triple and Metal Cooling” kan maten hållas fräsch längre genom att bibehålla en högre
luftfuktighet och exakt temperaturnivå i hela kylskåpet, anger
företaget.
Kylskåpet Family Hub (modell RF56K9540SR/EE) kommer finnas
tillgängligt på den Nordiska marknaden under sommaren 2016. n

VITT
XXL DISKMASKIN

HÅR FULLT AV LYSTER

Det skandinaviska vädret lämnar inga garantier för hår med felfri
finish. Detta i kombination med intensiva dagar kräver produkter som
kan tas med i väskan och användas oavsett hur vardagen ser ut, anger
Bosch, och berättar att de med den innovativa teknologin Quattro-Ion
har utvecklat en hårborste som ger mjukt och glansigt hår on-the-go.
– Vi försöker ständigt lyssna på våra konsumenter och utveckla
produkter som är anpassade efter deras behov. Att kunna gå från
arbetsplats eller skola direkt till en kvällsaktivitet är alltmer vanligt,
men det är inte alltid håret håller hela dagen. Quattro-Ion är till för
just de här situationerna, där användaren ska kunna få ett stylat hår
utan att behöva ta med sig otympliga redskap i väskan, säger Sanna
Filipsson, kategoriansvarig för Personal Care.
Quattro-Ion har utrustats med ett unikt trestegssystem som enligt
företaget lämnar torrt och frissigt hår mjukt och glansigt genom
bara ett par borsttag. Bosch förklarar att hårborsten släpper ifrån sig
negativa joner ur fyra källor som gemensamt arbetar för att motverka
frissigt och statiskt hår, och genom de negativa jonerna neutraliseras
håret och lämnas lent och glansigt utan att vara uttorkande, till skillnad från traditionella värmeverktyg.
– Med Quattro-Ion vill vi ge användaren en innovativ produkt som
kan bidra till en enklare vardag. När vi utvecklade produkten så var
det viktigt att den lätt kunde följa med i en aktiv livsstil, därför är
Quattro-Ion helt sladdlös. Med hjälp av de fyra joniseringskanalerna
kan användaren uppnå ett glansigt resultat utan att slita på håret,
säger Sanna Filipsson. n

En sak som särskiljer Norden och dess befolkning från andra delar
av världen är att vi föredrar att bjuda hem gäster för att umgås i en
personlig miljö, istället för att träffas på restauranger eller kaféer, berättar Asko, och förklarar att med den nya diskmaskinen Asko XXL går
det nu att bjuda på större bjudningar och samla fler av sina vänner
utan att bekymra sig för disken.
Den nya diskmaskinen XXL från Asko är bland de rymligaste och
mest mångsidiga maskinerna på marknaden – med en kapacitet på
upp till 18 kuvert och fyra flexibla korgar, som kan justeras i höjdled,
är delningsbara och har vikbara pinnrader, särskilda hyllor för vinglas
och knivar samt möjlighet att ta bort mittkorgen.
Diskmaskinen har flera spolzoner, som aktiveras under en tvättcykel. Dessutom finns särskilda PowerZones för bättre rengöring av
större grytor och pannor samt för mindre vanliga former som vaser
och nappflaskor. Resultatet förbättras också av att alla huvuddelarna
är tillverkade av rostfritt stål, som inte bara gör maskinen mycket hållbar och enkel att underhålla, utan även bidrar till ett enhetligt perfekt
resultat, disk efter disk, anger företaget.
XXL är också utrustad med Askos torksystem, Turbo Drying Express+, vilket innebär att när diskningen avslutats aktiveras turbotorkfläkten och suger in all varm ånga – fukten tas bort från ångan
innan den har möjlighet att svalna och lägga sig som fukt på tallrikar
och glas. Den kvarvarande fukten kondenseras och återförs till filtret.
Denna funktion sparar inte bara energi – den eliminerar även märken
och vattenfläckar på tallrikar och glas, samt ger möjlighet att diska
och torka plast med ett särskilt plastprogram, anger Asko.
Diskmaskinen Asko XXL (D5896XXLFI) finns i handeln och kan fås
med lucka i stål, i vitt eller med en helt integrerad lucka. Måtten är
860 mm höjd, 596 mm bredd och 550 mm djup. Energiförbrukningen
anges till 0,83 kWh och energimärkningen är A+++. n

EN FRISK FLÄKT I KÖKET

Aldrig tidigare har köksfläktar spelat en så stor roll – antingen som
blickfång eller för att de är diskreta, menar Miele, vars nya modell DA
2806 kan placeras i taket eller i en nersänkt takmodul över hällen.
De nya, 90 cm breda och endast 50 cm djupa takfläktarna, anges
vara nästan osynliga, och de kan inte bara installeras i taket ovanför
köksön utan även i tak eller en nersänkt takmodul över häll som är
placerad mot vägg.
Med A+ har Mielefläktarna bästa möjliga energieffektivitetsklass
bland köksfläktar. Till den låga energiförbrukningen bidrar en Ecomotor (likströmsfläkt) och fyra nedsänkta LED-lampor med lång livslängd. I intensivläget, som är bra att använda vid stekning, levererar
Mieles takfläktar en maxeffekt på 750 m3/h.
Den nya modellen anges vara tyst. För effektläge 3, som används
ofta, är ljudnivån endast 57 dB (ljudeffekt dB (A) re1pW).
Mielefläktar är utrustade med automatikfunktionen Con@ctivity
2.0, med vilken fläktens effekt automatiskt anpassar sig till matlagningen på hällen. Den nya takfläkten DA 2806 finns i briljantvitt och
rostfritt stål och kan användas både i frånlufts- och cirkulationsdrift.
Det är även möjligt att ansluta den till en extern fläkt. n
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V IT T
TRE I EN JUICEMASKIN

NYTT STRYKJÄRN LÖSER MÅNGAS PROBLEM

För de som strävar efter en sundare livsstil har juicer och smoothies
blivit ett populärt sätt att maximera näringsintaget på ett snabbt och
enkelt sett, berättar Russel Hobbs.
Det finns tre olika maskiner fär att göra juice och smoothies:
Råsaftcentrifug, Citruspress och blender. Russell Hobbs har lanserat
3-in-1 Ultimate Juicer, som världens första produkt med dessa tre
funktioner i en och samma produkt.
Russell Hobbs 3-in-1 Ultimate Juicer gör enkelt juice av hela frukter
och grönsaker och med citruspressen får man smidigt ut all juice ur
sina citrusfrukter, anger företaget.
Kannan som samlar upp juice från råsaftcentrifugen och citruspressen används även som bägare till mixern, för att minimera disk efter
användning.
– Juice har blivit ett mycket populärt sätt att införa mer frukt och
grönt i vår kost. Russell Hobbs 3-in-1 Ultimate juicer erbjuder ett
snabbt och enkelt sätt att experimentera med ingredienser för att
skapa 100 procent naturliga smoothies och mer, säger Anders Levén,
ambassadör Russell Hobbs. n

En undersökning från Bosch visar att många är rädda för att glömma
stänga av strykjärnet när de åker hemifrån. Nu kan man släppa den
tanken, eftersom Bosch strykjärn med SensorSecure automatiskt
stängs av så fort man släpper taget.
Enligt en nordisk undersökning från Bosch (utförd av M3 Research
för BSH, i Sverige, Norge, Danmark och Finland, Juli 2015) har många
vid något tillfälle varit osäkra på om de lämnat hemmet utan att
stänga av strykjärnet. Bosch SensorSecure strykjärn löser problemet
genom att en sensor registrerar när man använder strykjärnet. Så
fort man släpper handtaget stänger SensorSecure av sig. Strykjärnet
värms upp lika snabbt när du börjar stryka igen.
– Mer än hälften av respondenterna i undersökningen ansåg att
det var viktigt att strykjärnet värms upp snabbt. Drygt hälften tyckte
dessutom att automatisk avstängning är viktigt. Vårt nya strykjärn
löser alltihop, säger Angela Gustafsson Redén, Bosch Siemens SDA
Nordic Sales Marketing Manager.
Strykjärnet har inte bara smart av och på funktion, utan även
funktioner som tar hand om kläderna, som till exempel AntiShine,
som skall säkerställa att dina mörka kläder inte blir glansiga trots
höga temperaturer, samtidigt som det anges vara extra skonsamt mot
ömtåliga material. Med i-Temp behöver man inte sortera kläderna
man ska stryka, funktionen är smart och fungerar för alla material,
enligt Bosch. Strykjärnets precisa front skall göra det enkelt att stryka
runt knappar och blixtlås, och stryksulan har behandlats för att vara
extra slitstark och undvika repor.
Bosch SensorSecure finns hos följande strykjärn: TDI902431E,
TDA702421E, TDA5024210, TDA3024210 och TDA1024210. n

C3 ECO-KOMPATIBLA PERKOLATORER

Empire meddelar att de är med i svängarna och arbetade snabbt för
att ta fram nya varianter av C3 perkolatorerna som kunde tillgodose
EU:s nya direktiv. De nya perkolatorerna har nu en inbyggd automatisk avstängningsfunktion.
Avstängningen sker 40 min efter påbörjad bryggning, därefter
håller kaffet dricktemperatur upp till en timme efter avstängning tack
vare kannans egenskaper.
Man kan välja mellan borstat stål (6/10 koppar), svart (6/10 koppar), rostfri (6/12 koppar) eller vit (10 koppar). n
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VITT
VAKUUMFÖRPACKARE FÖR SOUS VIDE

NY INNOVATIV UGNSSERIE FRÅN GORENJE

Gorenje Group lanserade i slutet av 2015 en av sina största kampanjer någonsin; en all-nordisk kampanj med namnet ”Bäst på
bröd”. Kampanjen följer släppet av företagets hittills mest innovativa
inbyggnadsugn, HomeCHEF, som enligt företaget har specialiserats
för det ökande antalet människor som älskar bakning och matupplevelser. Den nya generationens ugnar kombinerar den patenterade
HomeMade-designen med den patenterade uppvärmningstekniken
MultiFlow 360°, för en jämn varmluftscirkulation och utmärkt kulinariskt resultat.
Serien anges vara utformad för att passa perfekt in i den nordiska
kökstrenden. Kampanjen syftar till att förenkla bakningsupplevelsen,
precis som andra nyligen lanserade vitvaror från Gorenje Group.
Ambitionen är att få nordbor att baka ännu mer och bättre än de
någonsin gjort tidigare.
HomeCHEF är namnet på senaste generationens inbyggda köksmaskiner från Gorenje och anges ha en unik kombination av optimal
funktionalitet med perfekt design.
Under det senaste årtiondet har bakning blivit allt mer populärt i
Norden. Från att ha gått från ett intresse som lockat fåtal personer
har bakning blivit något som många människor oavsett ålder älskar
att göra. Men bakning kräver dock stora utgifter, anger Gorenje, som
menar att det handlar om pengar till redskap, apparater som ska
spara tid och kokböcker som ska inspirera. En ny tid med ny efterfrågan har gett upphov till en ny typ av hushållsapparater, enligt Gorenje
som menar att det nu kulminerar i en rad nya inbyggnadsugnar från
Gorenje med den mest innovativa tekniken som finns.
Inspirerad av traditionella stenugnar är HomeCHEF från Gorenje
en rymligare ugn med värmeteknologin Multiflow 360° som skall
garantera optimal cirkulation av värme och ånga i ugnen. HomeCHEF
har dessutom funktionen PerfectGrill som skall garantera att maten
blir både krispig på utsidan och mjuk på insidan.
Utöver detta har ugnarna i serien en Touch Pad med färgdisplay
som låter användaren ställa in ugnen samt en integrerad dator som
ger förslag på nya recept. Man kan även skapa sina egna program och
ungen kommer alltid att komma ihåg användarens favoritrecept.
Utöver de automatiska tillagningsprogrammen finns ett Step
by Step matlagningsläge som ger användaren full möjlighet att på
förhand ställa in flera tillagningssteg i följd. När hela processen är inställd behövs inga manuella justeringar eller ändringar. Detta skall ge
en bekymmersfri matlagning och lämna användarna med mer fritid
för familj och nöje. n

Att vakuumförpacka livsmedel är en beprövad metod för att förlänga
hållbarheten. Inom haute cuisine är vakuumförpackningen även en
förberedelse till sous vide-tillagning. Med en ny vakuumförpackarlåda
för inbyggnad och en ångugn från Miele kan kunderna glädja sig över
nya smakupplevelser, anger företaget.
Sous vide (franska: i vakuum) är en matlagningsmetod vid vilken
vakuumförpackade livsmedel i plastpåsar tillagas på låg temperatur
under en längre tid. För denna typ av tillagning bildar vakuumförpackarlådan och ångugnen från Miele en bra duo, anger företaget,
och berättar att vakuumförpackarlådans design är anpassad till
företagets inbyggnadsprodukter i generation 6000 och ser på utsidan
ut som en mat- och porslinsvärmare från Miele. Med en frontpanel
på 14 cm passar den i kombination med inbyggnadsugnar och fyller
ut den klassiska ugnsnischen på 60 cm. Vakuumkammaren syns först
när man öppnar lådan.
På manöverpanelen kan användaren ställa in vakuumnivå och förslutningstid (beroende på plastpåse). För livsmedel som är känsliga
för tryck, som till exempel en fiskfilé rekommenderas nivå 2. Nivå
3 passar bäst för kött och grönsaker. På nivå 3 uppnås nästan helt
vakuum, vilket motsvarar professionella krav.
I princip lämpar sig alla Mieles ångugnar för sous vide-tillagning
eftersom de täcker upp det nödvändiga temperaturspannet mellan
45 och 90 °C och håller den inställda temperaturen exakt. De flesta
Miele-ångugnar som kom ut på marknaden från 2015 har till och
med en egen sous vide-ugnsfunktion med tillagningstider på upp till
tio timmar.
Sous vide-tillagning anges vara idealiskt för kött och fisk eftersom
kryddor och marinader utvecklar sin fulla arom och dunstar inte, och
effekten av marineringen förstärks. Kött och fisk förlorar knappt i vikt
tack vare att fuktigheten blir kvar, och tillagningsresultatet skall bli
mört, smakrikt och med jämn textur.
Genom att dra ur luft och därmed syre förebygger vakuumförpackning två huvudfaktorer för att livsmedel blir dåliga, nämligen oönskad
oxidation och att det bildas bakterier. Livsmedlen skyddas också
från att torka ut. Beroende på hur livsmedlen var från början kan
hållbarheten för dem förlängas tre till fem gånger genom vakuumförpackning.
Vakuumförpackarlådan (EVS 6114, EVS 6214) kommer i början
av 2016 i färgerna rostfri CleanSteel, obsidiansvart, briljantvitt och
havannabrunt. n
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K R Ö N IK A

Rateko blir en kvartett

N

är jag började på Rateko 1999 - för ganska exakt 17
år sedan - var tidningen en trio (som bestod av Jan
Ljuhs som chefredaktör, Birgitta Hjorth som annonsansvarig och undertecknad som redaktör).
Jan Bjerkesjö tog 2006 över rodret som chefredaktör efter Jan
Ljuhs, och en stund var vi en kvartett i och med att sistnämnde
Jan arbetade kvar på tidningen ett tag – sedan blev vi en trio igen.
2009 lades annonsförsäljningen, av ekonomiska skäl, ut på en
byrå vilket innebar att Birgitta Hjorth slutade och Rateko blev en
duo.
För knappt tre år sedan skars det ännu hårdare med den finansiella kniven. Jan Bjerkesjö slutade och Rateko blev ett enmansband med undertecknad bakom instrumenten.

2

014 och 2015 har Rateko utkommit med sex nummer
årligen och ambitionen var att fortsätta på samma vis
i år, men så blir det inte. Att Rateko blir en kvartett
innebär alltså inte att jag anställt tre personer, utan att tidningen i
år kommer ut med fyra nummer istället för sex.
Anledningen till denna förändring är att en vecka innan deadline på årets första nummer fanns för få bekräftade annonser för
att täcka kostnaderna för tryck och distribution. Och anledningen
till detta är högst sannolikt en kombination av det faktum att
annonsmarknaden för papperstidningar idag är tuff, samt att min
kära sambo Janka och jag vid halvårsskiftet 2015 blev föräldrar –
då vår dotter Siri beslöt att hedra oss med sin närvaro.
Det var första barnet för oss båda och vi var nog inte riktigt
förberedda (finns det någon som är det?) på hur omvälvande det
skulle bli att vara föräldrar, med allt vad det innebär. På ena sidan
allt det fantastiska med att se hur en person växer och utvecklas i
princip varenda dag, och på andra sidan... en viss tidsbrist.
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J

ag har precis hunnit med att gå på pressmöten, åka på
pressresor, besöka mässor och producera det redaktionella innehållet i tidningen samt hålla liv i hemsidan
www.rateko.se – men det har inte blivit så mycket tid över att
sälja annonser...
Visst skulle man kunna säga att det viktigaste är att sälja annonser för att få ekonomin att gå ihop, men om jag fokuserat fullt
ut på det - och kanske fått ihop det - skulle det blivit en tidning
endast innehållandes annonser plus en massa blanka sidor,
eftersom jag inte skulle haft tid att producera något redaktionellt
innehåll. Pest eller kolera, bröd eller limpa...

A
Å

tt ha hemmakontor i sovrummet har visat sig vara
mindre lyckat, men i slutet av februari flyttade vi från
en tvåa till en trea i samma hus - köp av en lägenhet
och försäljning av en annan har tagit en del tid och energi i början
av detta år - och vi har nu ett kontor/gästrum. Det känns bra.
I höst kommer Siri börja på dagis och då blir det enklare att
arbeta hemifrån. Det känns också bra. Tror jag.

rets första nummer av Rateko kom alltså inte ut 19
februari som var tanken från början, utan en dryg
månad senare.
Jag ber om ursäkt för det eventuella krångel denna nedväxling
från sex till fyra nummer av branschtidningen innebär, och tittar
jag i backspegeln borde jag redan innan nyår insett att det skulle
bli svårt att göra sex nummer i år.
Det är så lätt att vara efterklok.
OLA LARSSON

PUBLICATION PLAN & AD TARIFF - 2016
The Consumer Electronics Trade Magazine Rateko is published by Eor AB and distributed to suppliers and retail shops
within Audio Video, Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital
Inn, Electrolux Home, Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics,
Hi-Fi Klubben, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet,
Teknikmagasinet and SIBA, as well as to independent retailers.
The magazine is also distributed to telecom stores within 3,
Dialect, Elgiganten Phone House, Ring Up, Tele2, Telenor and
Telia, plus to Cant-certified service technicians, service shops,
schools and libraries.

The Swedish Consumer Electronics Trade Magazine has been
around for 73 years and was 1943-1953 called ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 the Swedish White
Goods Trade Magazine - ”El&Vitt” - was also published) and
2010-2013 ”ElektronikBranschen” – a merging of the two
Trade Magazines. From 2014 it is called ”Rateko” anew.

The circulation of Rateko is 5 100 copies and it is published
four times per annum.

Rateko contains information about the trade and the products, within Consumer Electronics and White Goods.

AD TARIFF 2016
Ad		
Four full pages
Four half pages
One full page
One half page

Price
80 000 SEK (20 000 SEK per ad)
44 000 SEK (11 000 SEK per ad)
30 000 SEK
17 000 SEK

The Trade Magazine is read by Managing Directors, Retail Outlet Managers, Purchasing Managers and the Sales Personnel
that sells your products to end consumers and businesses.

PUBLICATION PLAN 2016
Number		
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		

Ad deadline		
16 March		
8 June			
5 October		
30 November		

Publication
25 March
17 June
14 October
9 December

AD INFORMATION

AD BOOKING / CONTACT

Prices are exkluding VAT but includes statutory advertising tax.
Terms of payment 30 days net. Interest on overdue payment
10% + currently valid minimum lending rate.

If you are interested in advertising in Rateko, or have any kind
of question regarding the Swedish Consumer Electronics Trade
Magazine, do not hesitate to get in touch via e-mail or phone.

Full page: 210x297mm. Half page: 210x148,5mm/105x297mm
On bleed advertisements a 3 mm margin is required on each
edge, which means a full page bleed advertisement is to have
the dimensions 216x303 mm (the outermost 3 mm around
the area of 210x297 mm will be cut away. This is necessary in
order to avoid white edges around the advertisement).
Ads are to be delivered as high-resolution PDF-files with
embedded fonts and images (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
or as a 300 dpi CMYK-image in JPG/JPEG format.
E-mail ads to ola@rateko.se.
More info on www.rateko.se, where the Swedish Consumer
Electronics Trade Magazine can be read in PDF-format.

Ad booking: contact Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Editor in Chief
Rateko / Eor AB
Address: Eor AB, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm, Sweden
Mobile: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se

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

•
•
•
•
•
•
•
•

35mm fullformat CMOS bildsensor med 34,6 megapixlar
Väderskyddad
Inbyggd SR II fem-axlad bildstabilisering
Pixel Shift Resolution system
ISO 204800
Flexibel vridbar LCD-skärm
Anti Aliasing Filtersimulator
Inbyggd Wi-Fi | GPS | Astrotracer

www.focusnordic.se

PentaxRicohimaging

www.ricoh-imaging.se

