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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

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

V i ll du läsa Rat e k o i fram t iden?
Om s å är fall e t , l ä s d e n n a sida
Tanken var att Ratekos prenumerationsregister skulle uppdaterats under sommaren, men tiden har varit för knapp, vilket innebär att
det enda som skett hittills är att registret uppdaterats med de som betalat in 40kr eller mer, via Swish, PG eller BG. Ett stort tack till er!
* Prenumerationsregistret har uppdaterats kontinuerligt, men är i grund och botten gammalt.
* Det finns 1 200 poster med endast namn och adress, och huruvida dessa mottagare är aktiva inom branschen idag är ovisst.
* Många tidningar skickas till butiker som heter exempelvis Ratekos TV, men information om eventuell kedjetillhörighet saknas.
* Det finns konstiga saker i registret, till exempel att 38 exemplar av Rateko skickas en och en, till samma företag på samma adress.
Uppdateringen kommer innebära att:
* Rateko kommer distribueras till samtliga butiker inom 3, Audio Video, Clas Ohlson, Dialect, Digital Butikerna, Digital Inn, Electrolux
Home, Elgiganten, Elgiganten Phone House, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi Klubben, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet, RingUp,
Teknikmagasinet, Tele2, Telenor, Telia och SIBA, samt till Cant-auktoriserade tekniker.
* Rateko kommer även skickas till leverantörer och distributörer inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, samt till PR-byråer.
Sedan undertecknad tog över Rateko 2014 har tidningen skickats ut gratis till alla prenumeranter.
2014 hade Rateko i snitt 19 annonser per nummer.
2015 hade Rateko i snitt 10 annonser per nummer.
2016 har Rateko i snitt 7 annonser per nummer (än så länge) – 5 annonser i #1, 7 annonser i #2 och 9 i detta nummer.
1. För att Rateko skall överleva behövs fler annonsörer.
2. Rateko har inte råd att skicka ut tidningen gratis, utan måste ta betalt för den om tidningen skall finnas kvar efter detta år.

V i ll du få n ä sta n u m m e r a v Rat eko i brevl å da n?
Alla som betalar in 20 kr (eller mer) kommer läggas till i det nya
prenumerationsregistret och få Rateko 4-2016 med posten.
Att trycka och distribuera ett exemplar av Rateko kostar 20kr, och
betalar man in 20kr har man alltså köpt årets sista nummer av
Rateko till självkostnadspris.

Rateko 2014

Om man vill stötta Rateko lite extra kan man betala in 80kr istället, vilket innebär att man betalat för årets fyra nummer.
Tycker man att fjolårets sex nummer var värda några kronor går
det också bra att betala in 180kr för att retroaktivt betala för dem.
Vill man bidra till kostnaden för tryck och distribution av Rateko
sedan 2014 är man välkommen att betala 320kr - och då har
man betalat precis vad det har kostat att trycka och skicka de 16
Rateko man fått i brevlådan sedan tidningen blev gratis 2014.
Man kan betala med Swish, Plusgiro eller Bankgiro.
Betalningsmottagare är Rateko/Eor AB.
Swish: 1231730068
Plusgiro: 701682-7
Bankgiro: 223-1710
Glöm inte att ange namn och adress när du betalar - för utan det
är det svårt att veta vart tidningen skall skickas...
Vill du annonsera i Rateko, för att få ut ditt budskap till alla
butiker i Sverige där det säljs konsumentelektronik och vitvaror/
småel, och samtidigt bidra till branschtidningens fortlevnad, är du
varmt välkommen att höra av dig!
Mvh / Ola Larsson
+46 709-30 95 05 / ola@rateko.se

Rateko 2015

Rateko 2016
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Med produkten Circle with Disney kan man i hemnätverket kontrollera och tidsbegränsa barnens nyttjande av diverse appar och surfande på Internet.
Huaweis dottervarumärke Honor har lanserat Honor 8, som flaggskeppsdödaren,
samt Honor 8 premium.
Canon har lanserat fjärde generationens EOS 5D, och bland nyheterna finns bland
annat 4K-filmning och ett nytt fotograferingsläge där man kan finjustera skärpan i
efterhand.
Yamaha har presenterat andra generationens produkter med MultiCast, och nu
finns 35 produkter i sortimentet med företagets multiroomlösning inbyggd.
I de flesta produktkategorier är det evolution snarare än revolution. Absolut kommer det bättre och bättre produkter med mer och mer avancerade funktioner,
men det där riktigt kittlande NYA saknas.
Uppfinningsrikedomen hos fotoföretagen är stor, vilket behövs när försäljningen av
kameror sjunker, och det resulterade i att Photokina i år var mångfacetterad.
Miele berättar att företagets omsättning 2015/16 var 3,71 miljarder euro, vilket
innebar en ökning med 6,4 procent, samt att man på 16 år sänkt energiförbrukningen med drygt 18 procent samtidigt som man ökat omsättningen med 70
procent.
29/8 meddelade EHL, via www.ehlnytt.se, att första halvårets försäljning ökat med
sex procent.
I vitvarudelen av Rateko finns i detta nummer fyra sidor från IFA-mässan i Berlin,
där man kan läsa om nyheter från Severin, Grundig, LG och Samsung.
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Sveriges mest
kompletta tv-paket!
Nyhet!
Äntligen
TV6 HD och
TV10

re!

Familjepaketet 339 kr. Vårt mest populära kanalpaket har
utökats med två nya kanaler, TV6 HD och TV10. Familjepaketet innehåller alla kanaler från SVT1 till TV12 samt
en massa andra kanaler för hela familjen.
Baspaketet 229 kr. Lokalpaketet byter namn till Baspaketet
och får samtidigt tillskott av TV3 HD och TV6 HD. Totalt 17
kanaler, varav 11 st i HD.

Våra oslagbara sälj-uspar:
Vi erbjuder driftsäkert och störningsfritt
tv-tittande – Svenskt Kvalitetsindex har utsett
oss till den mest pålitliga tv-leverantören på
marknaden.
Hockeysäsongen har startat – SHL och
HockeyAllsvenskan ses med C More.
HD-kanaler och play ingår utan extra kostnad.

Vi tar gärna fram specialkampanjer för just din butik! Hör av dig till din DC.

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

Distriktschef Mitt
Calle Sundell
0709-11 88 67
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Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
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Danagård Litho
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599 21 Ödeshög
tel: 0144-761 00
www.danagardlitho.se
Rateko – ISSN: 2001-8576
Såväl tidning som tryckeri är
miljöcertifierade enligt ISO 14001.
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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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Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - klas.elm@branschkansliet.se
(foto: Gordon Andersson)

eppig rubrik för en deppig ledare. För det är lite motigt i branschen just nu.
Jag gjorde precis färdigt SnabbIndex för september. Och det var inte någon
rolig läsning. Nu är det nedåtgående staplar i samtliga produktkategorier.
Dessa kan du se längre in i Rateko. Augustis uppsving av TV-försäljning - vilket troligen
hade med OS att göra - fick en rekyl. Under oktober visade även 55-tummarna sämre
försäljning än förra året. Och såväl audioprodukter som actionkameror har nu sämre
försäljning än 2015.
emikalieskatten är nästa dystra ämne. Nu står det klart att det blir en extra
skatt på just de produkter som vi säljer. Kritiken mot skatten är stor och det
är få som på allvar tror att det kommer att få någon positiv miljöpåverkan
överhuvudtaget. Men att få in extra pengar till statskassan är desto fler politiker intresserade av. Det mest uppseendeväckande är att räknenissarna på finansdepartementet missat - medvetet eller inte - att räkna på vilka kostnader och förlorade intäkter detta förslag
kommer att innebära. Först kommer staten att gå miste om moms, då handeln riskerar
att flytta utomlands. Sedan är risken stor att detta kommer att påverka antalet anställda
i Sverige negativt – även det en kostnad och missade intäkter. Vidare kommer offentlig
sektor få ökade kostnader med många hundra miljoner kronor för att produkterna blir
dyrare. Våra fem argument emot skatten kretsar kring
* Prishöjning mot konsument
* Internationell e-handel är undantagen
* Arbetstillfällen försvinner i Sverige
* Ökade kostnader för offentlig sektor
* Utebliven miljönytta. Produkterna ändras inte för Sveriges skull.

S

lutligen kan jag meddela att ElektronikBranschen, som talesman för hela
branschen inklusive telekom och IT, har börjat förhandla med Copyswede
igen. Vi tycker egentligen att systemet för privatkopieringsersättning är föråldrat och orättvist och vi kommer fortsätta att verka för att det görs om eller avskaffas.
Men i väntan på det vill vi genom konstruktiva förhandlingar hitta ett sätt att praktiskt
kunna hantera dagens system. Vi vill nå en kompromiss inom ramen för befintlig lagstiftning som minimerar systemets skadliga konsekvenser för både konsumenter, Copyswede
och branschen.
Konsumenterna privatkopierar knappt längre. På smartphones, surfplattor och datorer
använder konsumenterna främst tjänster som Spotify och Netflix där de redan har betalt
för upphovsrätten. Den långsiktiga frågan om konsumenternas skyldigheter kan inte
lösas inom ramen för denna förhandling, men vi från industrin kommer att vara positiva
och kreativa för att tillsammans med Copyswede försöka hitta en lösning inom befintligt
system.

KLAS ELM

EN OMEDELBAR
FOTOUPPLEVELSE!
Unika bilder direkt ur kameran.

Instax Mini 8 ger en skön retrokänsla,
du får bilden direkt i handen på bara
några sekunder. Det smidiga formatet
gör kameran perfekt att ha med på
höstens alla äventyr, utflykter och kalas.
Så upptäck fotoglädjen och älska
ögonblicket med Instax!
Instax Mini 8 finns
i flera olika färger.

Kontakta oss för info och beställning på
instax@fujifilm.se eller tel: 08-525 237 00.

N YH E T E R
NETONNET SVERIGES STARKASTE VARUMÄRKE

ELEKTRONIKBRANSCHEN
ÅTER VID FÖRHANDLINGSBORDET

ElektronikBranschen har beslutat att återuppta förhandlingarna med
upphovsrättsorganisationen Copyswede om ersättning för användning av privatkopierat material på bland annat smartphones, surfplattor och datorer.
– Vi tycker egentligen att systemet för privatkopieringsersättning
är föråldrat och orättvist och vi kommer fortsätta att verka för att det
görs om eller avskaffas. Men i väntan på det vill vi genom konstruktiva förhandlingar hitta ett sätt att praktiskt kunna hantera dagens
system. Vi vill nå en kompromiss inom ramen för befintlig lagstiftning
som minimerar systemets skadliga konsekvenser för både konsumenter, Copyswede och branschen, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.
Högsta Domstolen meddelade i juni att vissa mobiltelefoner som
för några år sedan sålts av Telia skulle omfattas av privatkopieringsersättning. Copyswede har inlett flera rättsprocesser för att försöka slå
fast i domstol att smartphones, surfplattor och datorer på liknande
sätt ska omfattas av denna ersättning.
Privatkopiering innebär att en kopia - exempelvis från en CD- eller
DVD-skiva - flyttas till ett annat lagringsmedium. En undersökning
från Ipsos visade dock våren 2016 att svenska konsumenter i stort
sett upphört att använda privatkopierad musik, film och serier på sina
smartphones, surfplattor och datorer. Statistik från musikbranschen
visar också att fysiska kopior bara utgjorde 14 procent av svensk
musikförsäljning under 2015.
– Konsumenterna privatkopierar knappt längre. På smartphones,
surfplattor och datorer använder konsumenterna främst tjänster som
Spotify och Netflix där de redan har betalt för upphovsrätten. Den
långsiktiga frågan om konsumenternas skyldigheter kan inte lösas
inom ramen för denna förhandling, men vi från industrin kommer att
vara positiva och kreativa för att tillsammans med Copyswede försöka
hitta en lösning inom befintligt system, avslutar Klas Elm. n
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Drygt 6000 svenska respondenter har utsett NetOnNet till det starkaste varumärket och vinnare i kategorin Hemelektronik vid Swedish
Brand Award som hölls i Stockholm den 27 september.
Netonnet Group meddelar att man under året har genomfört en
rad förändringar med kunden i fokus för att öka kundnöjdheten,
bland annat har man tillfört fler leveransalternativ samt nya betalsätt.
En stor förändring som just nu pågår är företagets breda expansionssatsning på NetOnNet, som kommer att öka närvaron på flera orter
inom Norden – målet är att tillgängliggöra NetOnNets självbetjäningskoncept till ännu fler konsumenter och på fler marknader.
– Utmärkelsen visar att vårt beslut om att fokusera all vår kraft och
våra resurser på NetOnNets unika och uppskattade varumärke var ett
korrekt och bra beslut. Fler och fler kunder hittar till oss, och vi står
redo att visa dem ett attraktivt och tillgängligt sortiment, med rätt
pris samt stor valfrihet att hitta ett leveransalternativ som passar just
dem. Men även en pålitlig och snabb service, oavsett om våra kunder
väljer att handla i någon av våra Lagershopar som växer i antal, eller
på netonnet.se, säger Susanne Ehnbåge, vd Netonnet Group.
NetOnNets varumärke har i flera mätningar associerats med låga
priser, senast den 13 april 2016 publicerade Dagens Media en undersökning som placerade NetOnNet i topp om kundens uppfattning när
det gäller lägst pris. NetOnNet hamnade i samma undersökning även
i topp när konsumenterna valde sitt favoritvarumärke.
Sveriges starkaste varumärke och de som får utmärkelsen Evimetrix Swedish Brand Award är de som får högst värde när Evimetrix
väger NKI mot kännedom. Det räcker alltså inte att ha nöjda kunder,
man måsta vara välkänd också. Och tvärt om.
– Att utmärkelsen bygger på varumärkeskännedom i kombination
med kundnöjdhet gör denna utmärkelse så mycket mer värdefull
än att bara vinna i en av de båda kategorierna. Det är verkligen ett
pris som tilldelas var och en av våra fantastiska medarbetare, säger
Susanne Ehnbåge. n

ETT NYTT TP-LINK

Den globala leverantören av nätverkslösningar TP-Link visar upp en
ny märkesidentitet. En ny logotyp och en ny webbplats är de första
visuella tecknen på att företaget är på väg i en ny riktning. För med
över tjugo års erfarenhet inom trådlös teknik och nätverksprodukter
ger sig nu TP-Link in på smartphone-marknaden. Identitetsskiftet når
allmänheten nu i höst när TP-Link går ut med smartphone-produkter
och visar att företaget är mycket mer än bara en nätverksproducent.
TP-Link har varit en av världens främsta nätverksproducenter i
över tjugo år, och i takt med ett konstant stigande behov av internetuppkoppling utvidgar företaget hela tiden sitt utbud av nätverksprodukter, med bland annat snabba Wi-Fi-routrar, kraftfulla accesspunkter och powerbanks med hög kapacitet. anger företaget. Med
de kommande satsningarna inom smartphone-marknaden tar nu
TP-Link ännu ett steg mot att föra dagens konsumenter ännu närmare
varandra, och den nya märkesidentiteten är ett steg i en ny riktning.
– Under de senaste tjugo åren TP-Link arbetat hårt för att möta
användarnas behov av att alltid vara uppkopplade, vilket också ställer
nya krav på oss. I och med att vårt produktutbud hela tiden växer är
det hög tid att märket också följer med, säger Jeffrey Chao, styrelseordförande för TP-Link.
Företagets senaste produkt, multiband-routern Talon AD7200, är
det första tecknet på de förändringar som ska ge användarna ännu
mer tilltalande produkter och säkra den ökade kvalitetsstandarden. n

NYHE TE R
DEEZER UTMANAR

Deezer är tillsammans med Spotify och Apple Music störst i världen
på musikstreaming. Nu lanserar man ett antal nya funktioner och
förbättringar. Bland dessa märks en stor uppdatering av rekommendationsmotorn Flow som ska ta upp kampen med Spotifys Discover
Weekly-spellista, som varje vecka förser användarna med nya musikrekommendationer.
– Flow är ingen spellista utan erbjuder en mer dynamisk upplevelse som tar hänsyn till en stor mängd faktorer som till exempel
historik, spellistor samt att den matchar dig mot andra användare
med liknande musiksmak. Det är bara att starta appen och trycka på
”play”, säger Alex Esser som är ansvarig för Deezer i Sverige.
Om användaren hellre vill lyssna utifrån sin favoritgenre lanseras
även den nya funktionen Channels som dyker djupare i tjänstens
spellistor, album, poddar och radiostationer baserat på musikstil.
En annan funktion är Live Radio som ger tillgång till traditionella
radiostationer. I Live Radio återfinns även Fingerprinting som låter
användaren identifiera musiken som spelas, och lägga till låten i sitt
bibliotek.
– Den här satsningen och uppdateringen är inte bara en förbättring
utan ett stort avancemang med verktyg som låter våra användare
upptäcka ny musik. Det är allt våra lyssnare behöver på en enda plats,
säger Deezers innehålls- och produktchef Alexander Holland.
Utöver detta lanserar Deezer även en ny smart TV-app som innehåller ovanstående nyheter samt unika funktioner som till exempel
Lyrics, som låter användaren förvandla vardagsrummet till en karaokeklubb. n

NYA PROJEKTORER TCO CERTIFIERADE

Efterfrågan ökar på AV-produkter som uppfyller hållbarhetskrav,
meddelar TCO Development, och meddelar att Casio certifierar fem
modeller som möter kraven i TCO Certified, en hållbarhetscertifiering
för IT- och AV-produkter som omfattar krav på bland annat energieffektivitet, bildkvalitet och socialt ansvar i tillverkningen.
De senaste certifierade projektorerna använder laser som ljuskälla
för betydligt längre livslängd samt mindre underhåll jämfört med
traditionella ljuskällor, eftersom kvicksilverlampor går sönder och
behöver bytas oftare och kräver hantering som miljöfarligt avfall.
Totalt finns det nu 50 modeller av projektorer som klarar kraven i TCO
Certified, från tre varumärken – Casio, NEC och Acer.
För att klara av att bli certifierad enligt TCO Certified måste en projektor uppfylla miljömässiga- och kvalitetskrav i hela livscykeln samt
på socialt ansvar i tillverkningen. Kraven verifieras via en oberoende
tredje part.
– För inköpare är vårt uppföljningssystem ett sätt att säkerställa att
produkter som är certifierade verkligen uppfyller kraven i TCO Certified, säger Niclas Rydell, chef för TCO Certified på TCO Development. n

E-SPORT LOCKAR FLER ÄN SPORT ONLINE

Streamad e-sport blir allt mer populärt. Trots att fotbolls-EM lockade
många under juni var det dagliga onlinetittandet på e-sport för första
gången större än det på traditionell sport under årets andra kvartal.
Att intresset för e-sport växer i raketfart råder det inga tvivel om.
Globalt uppskattades e-sportpubliken uppgå till nära 230 miljoner år
2015 enligt analysbolaget Newzoo. Samma källa beräknar de globala
intäkterna till 325 miljoner dollar under fjolåret, eller drygt 2,8 miljarder kronor. Precis som för traditionell sport kommer intäkterna i
huvudsak från rättigheter, evenemang och annonsering.
I Sverige har i synnerhet MTG fokuserat på e-sport under det
gångna året, med förhoppning om att kapitalisera på det ökande
intresset. Bolaget har bland annat förvärvat ett av världens största
e-sportbolag, ESL, och svenska Dreamhack. I våras lanserade bolaget
även den globala TV-kanalen eSports TV.
Mediavision konstaterar att tittandet på e-sport ökar även i
Sverige. Under årets andra kvartal växte andelen dagliga onlinetittare som sett e-sport eller gaming till tolv procent, motsvarande fem
procent i befolkningen. Detta kan jämföras med att tio procent av
dagliga onlinetittare såg traditionell sport under samma period, vilket
motsvarar fyra procent utslaget i hela befolkningen. E-sport har alltså
gått om traditionell sport i daglig räckvidd inom streaming.
Det är bland unga som intresset är som störst. I gruppen
15-34-åringar tittar en av fem online-TV-tittare på e-sport en genomsnittlig dag, dubbelt så många som tittar på traditionell sport på
webben.
– Utvecklingen har gått mycket snabbt. För ett år sedan var traditionell sport fortfarande större online, men drivet av framförallt unga
har e-sport och gaming gått om. Att e-sport dessutom är numerärt
större samma kvartal som ett pågående fotbolls-EM gör utvecklingen
än mer intressant. Det leder oss att tro att långt fler aktörer kommer ge sig in i denna marknad kommande år, med förväntan om hög
tillväxt, säger Arvid Åsbrink, senior analytiker Mediavision. n
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N YH E T E R
E-HANDELN PASSERAR 100 MILJARDER KRONOR

NYTT 5G-REKORD

LTH-doktoranden Steffen Malkowsky har tillsammans med forskarkollegor från Lunds och Bristols universitet slagit ett världsrekord i 5Gteknik och därmed överträffat det världsrekord som han själv i våras
var med om att sätta. Det lyckade experimentet är ett viktigt steg mot
en ny typ av trådlös kommunikation – ett system där extremt svaga
radiosignaler lyckas ge radikalt förbättrad uppkoppling.
Forskare vid Lunds och Bristols universitet har i en rad experiment
använt en 5G-teknik som kallas Massiv Mimo (efter multiple input,
multiple output) och satt inte bara ett utan två världsrekord i så kal�lad spektrumeffektivitet för trådlös kommunikation.
Något förenklat kan man säga att spektrumeffektivitet mäter hur
mycket data man lyckas packa in i den radiosignal som skickas ut från
antennen.
Den teknik som forskarna tagit fram är en extremt effektiv 5Gteknik – den mest effektiva någonsin när det gäller att hantera många
samtidiga användare. I sitt senaste världsrekord lyckades forskarlagen från Lund och Bristol uppnå mer än tjugo gånger så hög total
datahastighet som dagens 4G-teknik. Därmed dubblerade de nästan
sitt tidigare rekord, där de med samma teknik uppnådde en tolvfaldig
förbättring. n
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Svenskarna handlar mer än någonsin på nätet och e-handeln passerar
nu en omsättning på imponerande 100 miljarder kronor. Jämfört med
2015 har e-handeln vuxit med 11 procent, eller 10 miljarder kronor.
DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har
mätt e-handelsmarknaden i Sverige i fem år och har varje år noterat
en anmärkningsvärd tillväxt. Den totala svenska e-handelsmarknaden, det vill säga för både resor, varor och tjänster, omsätter nu 100,5
miljarder kronor. Det är en tillväxt på 11 procent jämfört med 2015
vilket motsvarar 10 miljarder kronor.
– E-handeln fortsätter att öka och har nu passerat en milstolpe. De
underliggande drivkrafterna är - förutom svenskarnas goda ekonomi
och rekordlåga räntor - att allt fler tjänster nu kan köpas på nätet och
att allt fler butiker startar försäljning på nätet. Digitaliseringen hos
konsumenterna gör att man nu förväntar sig att allt ska gå att köpa på
nätet, och den mobila revolutionen är också en stor drivkraft, säger
Daniel Larsson, vice vd på DIBS Payment Services.
På fem år har e-handelns omsättning ökat med 43 procent, eller
hela 30 miljarder kronor, från drygt 70 miljarder kronor till drygt 100
miljarder för 2016. E-handeln i Sverige är därmed nästan i paritet
med restaurangbranschen. För 2016 står resor för lite drygt hälften av
all spendering på nätet i Sverige, följt av varor med en dryg tredjedel
och tjänster med en dryg tiondel. Det innebär en fördelning i antal
kronor om cirka 51 miljarder kronor för resor, 37 miljarder för varor
och 12 miljarder för tjänster.
Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, som
lanserades den 12 september och är baserad på en undersökning av
YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2016 och som
bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige.
Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på
transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter. n

AI OCH IT-SÄKERHET PÅ IP EXPO NORDIC

Fler än 3 000 besökare kom till den första upplagan av IP EXPO Nordic
på Waterfront Congress i Stockholm den 27-28 september för att diskutera framtidens artificiella intelligens, moln, IT-säkerhet och digitalisering. Efter succén planeras nu nästa års evenemang att arrangeras
på Stockholmsmässan för att ta emot ännu fler besökare och utveckla
evenemangsupplevelsen ytterligare, meddelar arrangörerna.
Fler än 70 talare, över 50 utställare och en rad intressanta workshops, paneldebatter och live-hacks inom framtidens moln, AI och
digitalisering generellt attraherade fler än 3 000 besökare till Waterfront Congress när IP EXPO-eventserien för första gången arrangerades i Norden.
– Det var fantastiskt att se att så många ville vara med och diskutera digitalisering och framtidens tekniska möjligheter och utmaningar med oss i Stockholm. Det breda utbudet av talare, utställare
och debatter har varit väldigt uppskattat. Feedbacken från deltagarna
har varit genomgående positiv och det känns väldigt viktigt för oss nu
när vi blickar framåt, säger Bradley Maule-ffinch, strategiskt ansvarig
för IP EXPO Event Series.
Den andra upplagan av eventet kommer att gå av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö den 20-21 september 2017.
– Att växa evenemanget till Stockholmsmässan 2017 blir perfekt. Vi
tar med oss alla erfarenheter från 2016 och ser till att skapa en ännu
starkare upplevelse 2017. Digitaliseringen har bara startat och vi ska
se till att täcka alla de hetaste och mest centrala ämnena under nästa
års evenemang, säger Bradley Maule-ffinch. n

b

Våra tre familjer har nu slagits ihop och bildar
rllsammans en säljorganisaaon i Sverige.
EE ställe för alla märken, ﬂer resurser,
bääre support, samt en väldigt bred och djup
testvinnande produktporrölj inom ljud.

Pioneer & Onkyo Europe GmbH

Facebook/teac.sweden
Facebook/onkyo.sweden
Facebook/pioneer.sverige

S N AB B IN DEX

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 augusti:

Köprusch efter
större TV under OS
Elektronikbranschen har haft en svag start på
året, men under augusti ökade försäljningen
av TV markant. Jämfört med samma månad
förra året ökade försäljningen av TV med 15
procent.

F

örsäljningen av de största modellerna, större än 43
tum, var 22 procent högre under augusti.
– När det är stora direktsända evenemang ökar
intresset för att köpa nytt och större. Under OS var det verkligen
stort sug efter stora TV-skärmar. Även försäljningen av TV-boxar
var högre än vanligt under augusti, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen.
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Även försäljningen av spelkonsoler var bra under augusti, 19
procent högre än under samma perid under 2015. Däremot
verkar de senaste årens stora framgångar för actionkameror ha
mattats av.

Stora TV enda undantaget

Den ackumulerade försäljningen för hela året är dock fortfarande
negativ, med stora TV-skärmar som enda undantag. Den viktiga
kategorin mobiltelefoner visar också siffror som är lägre än under
fjolåret.
Försäljningen av mobiler var ackumulerat under året 4,5 procent lägre än 2015. Det totala försäljningsvärdet för hela branschen under årets första åtta månader var 6,9 procent lägre än i
fjol. 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 september:

Hösten börjar mörkt
för elektronikbranschen
Elektronikbranschen har haft en svag start
på året, och september var inget undantag.
Samtliga redovisade produktkategorier visar
nu negativa siffror.

Även ljud ner

Å

Ackumulerad försäljning negativ

ter en tung månad för branschen, säger Klas Elm, VD
på ElektronikBranschen. Att nu även stora TV-skärmar visar sämre siffror kan vara en rekyl av den fina
försäljningen inför OS.

Även försäljningen av ljudprodukter, som tidigare visat positiva
siffror, är nu lägre än förra året.
Det kan också konstateras att de senaste årens stora framgångar för actionkameror har mattats av.
Den ackumulerade försäljningen för hela året är fortsatt negativ.
Det totala försäljningsvärdet för hela branschen under årets första
nio månader är nu 7,7 procent lägre än i fjol.
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N ÄT V ER K

Sverre Platou, Tura Scandinavia, demonstrerade Circle with Disney i den lilla lobbyn på First Hotel Solna i mitten av september.

Circle with Disney ger dig
koll på barnens surfande
Med produkten Circle with Disney kan man i
hemnätverket kontrollera och tidsbegränsa
barnens nyttjande av diverse appar och surfande på Internet.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

ircle with Disney är namnet på en liten, kubformad
produkt som kopplas till hemnätverket via WiFi och
som med tillhörande app i mobilen ger användaren
eller användarna möjlighet att kontrollera olika produkters nyttjande av olika appar (som till exempel Facebook) samt internetsurfande.
Sverre Platou är nordiskt ansvarig för produkten på Tura
Scandinavia och han berättar att Circle startade som ett Kickstar-
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terprojekt, som köptes upp av Disney, och produkten lanserades
i november 2015 i USA. Den 10 oktober i år lanseras Circle with
Disney i Norden via Elgiganten, och planen är att under Q1 nästa
år bredda distributionen.
– Circle with Disney är en fysisk produkt som man kopplar till
sitt nätverk via WiFi och därefter kan man via sin mobiltelefon
sätta filter för varenda enhet som är inloggad på hemnätverket.
Man kan ställa in tidsbegränsningar för hur mycket barnen skall
tillåtas vara på Internet, på specifika appar eller spela spel – och
man kan också pausa internetåtkomsten till exempel när det är
dags att göra läxor, äta middag eller sova, säger Sverre Platou.
Finns det några direkta konkurrenter på marknaden idag?
– Kombinationen av en fysisk produkt och en app är Circle with
Disney ensamma om. Det finns appar att köpa som fungerar på
liknande sätt, men de har nackdelar som att de till exempel inte
kan hantera Netflix i Sverige, förklarar Sverre Platou.

NÄTVE RK

Kontroll

Att barn, efter det att föräldrarna somnat, smyger upp och hämtar
en surfplatta och spelar spel hela natten - för att följande dag vara
allt annat än pigga i skolan - är ett problem som denna produkt
kan råda bot på...
Ovanstående exempel är möjligen en smula extremt, men det
är sannolikt många som på ett enkelt sätt önskar få koll på barnens surfande, spelande etcetera. Och med Circle with Disney kan
man på ett enkelt sätt tilldela exempelvis en timmes användande
av Facebook per dygn, en timmes spelande etcetera, samt stänga
ner internetåtkomsten till exempel klockan nio på kvällen.
– I samband med lanseringen den 10 oktober kommer även två
appar som kan användas tillsammans med produkten att introduceras. Dels Choremonster, där man till exempel kan ge barnen en

halvtimme extra internettid om de utfört diverse sysslor, som till
exempel bäddat sängen, gjort läxorna med mera. Dels Misfit, där
man kan ge extra internettid om barnen har varit aktiva på dagen,
berättar Sverre Platou.
Menyerna på Circle with Disney är idag på engelska, men under
nästa år - möjligen redan i Q1 - kommer menyerna på de nordiska
språken via en mjukvaruuppgradering.

Mobil variant

Den som önskar få ytterligare kontroll kan även skaffa ett abonnemang på ”Circle Go”, vilket är en liknande app (som också kan
användas separat) som fungerar för 3G/4G – men som till skillnad
mot Circle with Disney inte är gratis att använda utan det kostar
en slant per månad. n

Kemikalieskatten:

En skatt utan miljönytta?
På www.kemikalieskatten.se finns information
om den nya kemikalieskatten.

K

öp ditt nya kylskåp, din dator eller TV före den 1
juli 2017 är en rubrik på www.kemikalieskatten.
se, där man bland annat kan läsa att ”Regeringen
vill införa en skatt som innebär att nästan all elektronik kommer
att beskattas med följden att elektronikprodukter blir upp till 400
kronor dyrare. Regeringen kallar skatten för en miljöskatt men
då produkterna bara beskattas i Sverige leder det inte till någon

förändring i produkterna – som produceras globalt. Även bättre
alternativ beskattas, vilket inte skapar incitament för tillverkarna
att byta till dessa bättre kemikalier. Och noll kronor av skatten är
öronmärkt till miljöförbättrande åtgärder.
Svenska konsumenter får betala, utan att kunna påverka innehållet i produkter från globala producenter.
Vi föreslår istället att farliga kemikalier ska förbjudas för att
skapa en långsiktig och hållbar förändring.”
Hemsidan www.kemikalieskatten.se ar ett initiativ från branschföreningarna EHL, ElektronikBranschen, IT&Telekomföretagen,
Svensk Elektronik, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. n
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M OB ILT EL EF O N I

Yanmin Wang, President CEE & Nordic Consumer Business Group Huawei, berättade om Honor vid lanseringen av Honor 8 på Vaxholms Kastell.

Flaggskeppsdödaren Honor 8
Huaweis dottervarumärke Honor har lanserat Honor 8, som
flaggskeppsdödaren, samt Honor 8 premium.

H

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

onor 8 lanserades i samband med ett evenemang
på Vaxholms Kastell den 25
augusti, och Yanmin Wang, President CEE
& Nordic Consumer Business Group Huawei, berättade då bland annat att Honor
växer snabbt på den globala marknaden.
– Vi uppmuntrar alla att vara modiga
– att våga testa någonting de kanske inte

gjort förut. Att skapa, dela och engagera.
Att våga pröva någonting nytt. Honor
skapar smartphones som utmanar, för
människor som vågar utmana, säger Yanmin Wang.
Huawei anger att Honor 8 har ett hölje
av aluminium samt är innesluten i 15
lager av slipat glas, och att lagren skapar
ljusreflekterande effekter vilket gör att

telefonen skall sticka ut i mängden.
Honor 8 är en Android smartphone
med 5,2 tums Full HD display (1 920 x
1 080 pixlar), Kirin 950 Octa-Core processor (4x2,3GHz plus 4x1,8GHz), 3D-fingeravtrycksläsare, 3 000mAh batteri med
snabbladdning (tio minuters laddning skall
räcka för två timmars samtalstid eller sex
timmars musiklyssning), 4GB RAM plus
32GB internminne och uttag för MicroSDkort upp till 128GB.

Dubbelkamera

Honor 8 har en 12MP kamera med dubbla
linser på baksidan, som med en RGB- och
en monokrom sensor skall fånga upp mer
ljus, färg, detaljer för att leverera en skarpare bildkvalitet. På mobilens framsida
finns en 8MP kamera.
Honor 8 är 146 x 71 x 7,5 mm stor och
väger 153 g. Den finns i färgerna Midnight
Black, Sapphire Blue och Pearl White.

Premium

Huawei berättade den 23 september, i
samband med lanseringen av Honor 8
premium, att Honor 8 sålts i fler än 1,5
miljoner exemplar globalt.
Det som skiljer Honor 8 premium mot
Honor 8 är att den har plats för dubbla
SIM-kort och har 64GB internminne. Och
den är guldfärgad. n
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Christian Anderl (Canon Explorer, fotograf & filmare) berättade i samband med lanseringen att han inte nyttjade manuell AF på två dagar när
han spelade in video och tog stillbilder med en Canon EOS 5D MarkIV, eftersom han tyckte den automatiska autofokusen fungerade så bra.
Här samtalar Christian Anderl, till vänster, med Cafés Daniel Lindström på Stockholms centralstation i samband med lanseringen 25 augusti.

Canon EOS 5D Mark IV:

En ny legend

Canon har lanserat fjärde generationens EOS 5D, och bland
nyheterna finns bland annat 4K-filmning och ett nytt fotograferingsläge där man kan finjustera skärpan i efterhand.

D

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

et är elva år sedan Canon
lanserade EOS 5D, som var den
första digitala systemkameran
med fullformatssensor (en 12,8MP sensor
i storleken 35,8 x 23,9 mm) i kombination
med ett ”rimligt” pris. 2008 kom efterträdaren EOS 5D MarkII som hade högre
upplösning (21MP) och var Canons första
digitala systemkamera som kunde spela in
video (i Full HD, 1 920 x 1 080 pixlar).
När Canon 2012 lanserade EOS 5D MarkIII var det en kamera som jämfört med
föregångaren var förbättrad på ett antal
punkter. Den var till exempel snabbare
(6bps mot tidigare 4bps), hade bättre AF
och bättre vädertätning. Ifjol kom två modeller i EOS 5D-serien - EOS 5DS och EOS
5DS R där enda skillnaden är utformningen av lågpassfiltret - som inte efterträdde
MarkIII utan kompletterade den, eftersom
det handlade om kameror med mycket
hög upplösning på 50MP.

Och nu har Canon lanserat senaste tillskottet i EOS 5D-serien, som heter MarkIV.
Canon kallar EOS 5D-serien legendarisk,
och Anders Sävås, produktspecialist på
Canon Svenska AB, berättar att fler än
hälften av de senaste sex årens vinnarbilder i fototävlingen World Press Photo har
tagits med Canon EOS 5D-kameror – och
att nya MarkIV, som ersätter MarkIII och
kommer leva vid sidan av 5DS och 5DS R,
är snabbare och bättre på många sätt.

RGB+IR-mätningssensor. Seriebildstagningen har ökat från sex till sju bilder
per sekund, och nu kan kameran spela in
video i 4K/30p.
EOS 5D Mark IV är den första EOS-kameran med filformatet Dual Pixel RAW, som
innebär att man i efterhand kan finjustera fokus samt flytta bokeh och minska
ghosting. Om man fotograferar i Dual Pixel
RAW läget kan man ta en bild per sekund.
Anders Sävås berättar att MarkIV dessutom har ännu ett snäpp bättre vädertätning än MarkIII, samt att om en pixel går
sönder i sensorn kan kameran laga (stänga
av) just den pixeln.
I samband med lanseringen av den nya
kameran presenterade Canon två nya
objektiv i L-serien: EF 24-105mm f/4L IS II
USM och EF 16-35mm f/2.8L III USM. n

Nyheter

Bland nyheterna märks att man med EOS
5D MarkIV har inbyggd WiFi och GPS samt
30MP upplösning i kombination med ett
förbättrat AF-system med 61 autofokuspunkter (41 korssensorer) som täcker ett
större sensorområde och anges möjliggöra
fokusering vid EV -3 när sökaren används,
eller vid EV -4 i direktvisningsläge.
Kameran har också en 150 000 punkters
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BECOME A
CHAMPION!

Vi erbjuder ett brett utbud av prisvärda och högklassiga produkter inom en rad
olika produktområden. Svensk design med fullt fokus på kvalité och kundnöjdhet!

Mobility

Kablar/Adaptrar

Vi har ett omfattande sortiment av produkter för det mobila livet.
Allt ifrån ladd/synk-kablar till vägg/billaddare och tillbehör till
mobiltelefoner.

I vårt kabelsortiment hittar ni alla typer av kablar för ljud och bild
för att tillgodose era kunders behov.

Audio

Hem & Hushåll

Champions arv från 1938 lever vidare och ni hittar en rad
olika högtalare, hörlurar och övriga ljudprodukter i sortimentet.

Inom Hem & Hushålls sortimentet finns idag ett stort utbud
av produkter som räcker för att fylla hela hemmet med apparater.

Bild

Nyheter

Det senaste tillkomna produktsegmentet inom Champion.
Här hittar ni prisvärda TV-apparater i en rad olika storlekar
samt passade tillbehör

Vi arbetar ständigt med att ta fram nya produkter inom såväl
befintliga produktkategorier som nya. Ta kontakt med oss för
att få reda på vad som är på gång!

www.championnordic.se
Champion® I Makadamgatan 14 I 254 64 Helsingborg I 042 - 25 23 00 I info@championnordic.se

- SWEDISH DESIGN SINCE 1938 Distribueras av Order Nordic AB (www.order.se)
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Samarbete & röststyrning
Sonos anger att man inleder ny era inom uppkopplad musiklyssning i hemmet, med röststyrning och mjukvaruintegrationer som skall
göra det enklare än någonsin att lyssna på
musik tillsammans.

S

onos presenterade 30 augusti en rad nya funktioner
såsom röstkontroll och integrering av appar från
partners som Spotify och Amazon, vilket skall göra det
ännu enklare att navigera, upptäcka och dela musik i sitt hem.
– Med den kraftiga ökningen av streaming har musiken blivit
oändlig och omedelbar. Tillsammans med ett växande ekosystem
av partners säkerställer vi att alla Sonos-användare enkelt kan
spela musiken de älskar högt i varje rum i hemmet, och enkelt
styra upplevelsen genom vår app, våra partners appar, touchfunktioner och röststyrning, säger John MacFarlane, CEO Sonos.

Spotify integration

En nyhet är integrationen av Spotify Connect, som enligt företaget gör Sonos till det enda hemmaljudsystemet som kan
styras direkt via Spotify-appen och alla dess funktioner, inklusive
uppspelningsfunktioner och gruppering och separering av rum.
Spotify blir därmed den första streamingtjänsten som ger lyssnare
full kontroll över musiken i hela hemmet utan att använda Sonosappen.
De sociala lyssningsfunktionerna gör att alla i familjen kan styra
musiken med både Spotify-appen och Sonos-apparna som behåller sin koppling till varandra. Vänner på besök kan ansluta till
hemmets WiFi-nätverk och använda sin egen Spotify-app för att
spela musik via Sonos högtalare.
– 50 procent av alla Sonos-hushåll använder Spotify. Genom
en nära integrering av Spotify med Sonos har vi gjort det enklare
för Sonos-användare att via sina smartphones spela musik i hela
hemmet, säger Antoine Leblond, Vice President of Software på
Sonos.
– Vi är glada över att få jobba med Sonos och förbättra människors lyssning i hemmet. Spotify-användare kan nu sömlöst flytta
med sig sin musik över hela dagen, från sina hörlurar till bilen,
till datorer och till sitt Sonos-system med full kontroll över alla
favoritfunktioner i Spotify, direkt från Spotify-appen, säger Gustav
Söderström, Chief Product Officer på Spotify.
Den nya, kostnadsfria app-uppdateringen släpps i oktober i en
beta-version.
Sonos ambition är att i framtiden erbjuda direktstyrning för
samtliga musik- och streamingpartners, inklusive den ledande
webbradiotjänsten Pandora.

MUSIK

– Vår mission är att fylla varje hem med musik. Vi bryr oss inte
om vad du lyssnar på, hur du skaffar musiken eller i vilket rum – vi
vill bara att det ska vara bekymmersfritt, snabbt och häftigt. Alexa
i Sonos blir både enkelt och roligt, säger Patrick Spence, President
Sonos.
De nya röststyrningsfunktionerna kommer att följa med en
uppdatering för både nya och äldre enheter med Sonos och
Alexa. Företagen börjar utrullningen med en beta-test för utvalda
användare under hösten. Samtliga funktioner blir tillgängliga för
allmänheten under 2017 i länder där Amazon Echo är tillgängligt.

Smarta hemmet

Sonos har också presenterat företagets första partners inom integration av det smarta uppkopplade hemmet: Crestron, Lutron, Savant, Control4, iPort och Deutsche Telekoms Qivicon. Med dessa
samarbeten skall Sonos ljudplattform bli helt integrerad med det
uppkopplade hemmet, för att göra det ännu enklare för kunder
att styra sin musik hemma med bara en knapptryckning – oavsett
om det sker via en pekskärm, en lampknapp eller fjärrkontroll.
– De stora teknikföretagen har länge arbetat för att sy ihop
olika teknologier, förverkliga det smarta hemmet och göra det
tillgängligt för alla. Våra samarbeten säkerställer att vår ljudplattform blir väl integrerad med deras system, nu och i framtiden,
säger Patrick Spence.
Sonos kommer även samarbeta med Airbnb för att visa musikens förmåga att få människor att känna sig hemma. Företagen
ska arbeta tillsammans för att förstärka lyssningsupplevelsen
hemma, inte bara för Airbnb:s värdar, utan för deras över 100
miljoner gäster runtom i världen.
I övrigt har Sonos också engagerat sig i OMI, Open Music
Initiative, en organisation som grundades i juni 2016 av Institute
for Creative Entrepreneurship vid Berklee College of Music, med
målet att förenkla processen för att identifiera och betala ersättning till musikskapare och rättighetsinnehavare.
Sonos grundades 2002 och finns idag i över 60 länder, kopplade
till dussintals musikstreaming-tjänster, hos tusentals återförsäljare och i flera miljoner hushåll.
Sonos, Inc. är ett privat företag med huvudkontor i Santa Barbara, Kalifornien, och med lokalkontor i Boston och Seattle samt
i Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Australien, Tyskland
och Kina. n

Styr med rösten

Sonos-användare med en Amazon Echo eller Amazon Dot kommer att kunna använda röststyrningstjänsten Alexa med sitt
Sonos-system. Genom att integrera en Echo eller Dot med Sonos
högtalarsystem kan användaren via röstkommandon spela, pausa
och hoppa över låtar, kontrollera volymen med mera.
– Våra Alexa-kunder älskar det bekväma med att lyssna och
styra sin musik med rösten. Vi är jätteglada över att samarbeta
med Sonos för att kombinera Alexas röststyrning med ett fantastiskt sätt att lyssna på musik i varje rum, säger Mike George, vice
president på Amazon.
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Yamaha presenterade andra generationens MusicCast i Yamaha Motor Racing Headquarters vid racerbanan Autodromo Nazionale di Monza.

Yamaha MusicCast Round 2:

Två Yamaha – En passion
Yamaha har presenterat andra generationens
produkter med MultiCast, och nu finns 35
produkter i sortimentet med företagets multiroomlösning inbyggd.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

Y

amaha har - sedan de startade produktionen år
1900 - tillverkat fler än sex miljoner pianon, och
självspelande modeller har funnits i företagets sortiment sedan mitten av 1980-talet. Men det är först i år som de
lanserar ett piano med MusicCast – flygeln Disklavier Enspire.
Yamahas multiroomlösning MusicCast, som lanserades förra
året, var det som stod i centrum när Yamaha den 29 juni visade
upp årets audionyheter.
Evenemanget anordnades på Yamaha Motor Racing Headquarters i Gerno di Lesmo strax utanför Milano i Italien, närmare
bestämt inne i lokalerna där Yamahas tävlingsmotorcyklar servas
och justeras mellan tävlingarna i Moto GP – då de körs av Valentino Rossi och Jorge Lorenzo.

Att visa upp de nya MusicCast-produkterna i dessa lokaler var
ett sätt att visa att det finns två Yamaha, men en passion. Ett annat tecken på närheten mellan de båda Yamahaföretagen (vars
logotyp skiljer sig en smula i och med att de tre stämgafflarna
i Yamaha Motors logga går in i cirkeln) är att Yamaha Music nu
sponsrar Movistar Yamaha Factory Racing.

Historia

Torakusu Yamaha byggde sin första tramporgel 1887, och 1897
grundade han Nippon Gakki Co. Ltd. (som sedan 1987 heter
Yamaha Corporation).
1900 startade produktionen av pianon, 1954 tillverkades första
HiFi-produkten och året därpå grundas företaget Yamaha Motor
Co. Ltd. i och med att dåvarande presidenten för Nippon Gakki
(Genichi Kawakami) producerade Yamahas första motorcykel - YA1, med smeknamnet Aka-tombo / röd trollslända - med maskiner
som användes för produktion av flygplanspropellrar.
– Yamaha har varit med i MotoGP sedan 1961 och vunnit 496
segrar, och i år kommer vi passera 500, sade Kouichi Tsuji, General
Manager Motorsports Development Division på Yamaha Motor
Co. Ltd., i samband med MusicCast-evenemanget.

YSP-2700.

YAS-306.
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R-N402D.
MCR-N470D.

MULTIRO O M

Två nyheter i MusicCast-sortimentet är förstärkduon WXC-50 och WXA-50, som här demonstreras vid ett konferensbord a la Rossi...

MusicCast

Yamahas multiroomlösning MusicCast lanserades i augusti 2015
och fjolårets sortiment innehöll 23 produkter, i år finns det 35
produkter.
Yamaha berättade att MusicCast grundas på de fyra hörnpelarna ”Variation” (då det är den största multiroomlösningen), ”Stabilitet” (all utveckling sker in-house), ”Kvalitet” (såväl ljud- som
byggkvalitet) och ”Öppenhet” (MusicCast är ett öppet system i
och med Bluetooth-output, vilket innebär att vilken produkt som
helst - oavsett varumärke - kan kopplas till systemet).
Statistik är alltid en smula lurigt, men på Yamahas evenemang
berättades att företaget har 43,7 procents marknadsandel (EU
topp8/10) på stereoreceivrar, 28 procent på receivrar, 10,6 procent på stereoförstärkare och 5,6 procent på multiroomprodukter
(och den sista siffran förväntas stiga i och med lanseringen av
MusicCast Round 2).
En annan sak som nämndes var att på marknaden för musikinstrument är Yamaha störst, med 23 procents marknadsandel.

Nyheter

Bland de nya MultiCast-produkterna finns ljudlimporna YAS306 (som kan användas utan subwoofer då två bashögtalare
är inbyggda) och YSP-2700 (en digital sound projector med 16
element som projicerar flerkanalsljudet).
– Yamaha har nu soundbars i fyra kategorier, från premium till
entry, berättar Marcus Carlsson, Yamaha.

RX-A3060.

I PianoCraft-serien är MCR-N470D och MCR-N570D två nya
modeller – CD-receivrar med MusicCast, DAB-radio och medföljande tvåvägshögtalare (där de till MCR-N570D är något mer
påkostade).
Yamaha R-N402D är namnet på en ny stereoreceiver med WiFi,
MusicCast och DAB-radio – och under skalet finner man bland
annat 24-bit D/A-omvandlare (den har stöd för högupplöst ljud,
192kHz/24-bit) och 2x100W förstärkardel.
13 av årets receivers från Yamaha har MusicCast, och det 20
kg tunga flaggskeppet heter Aventage RX-A3060 – en 9-kanalsreceiver med 150W per kanal samt möjlighet att bygga ut till 11.2
kanaler, stöd för Dolby Atmos och DTS:X, åtta HDMI-in och två
HDMI-ut.
När det gäller högtalare i MultiCast-systemet presenterades två
nyheter; den kompakta WX-010 (som kan användas separat eller
i par, då de två högtalarna tar hand om vänster respektive höger
kanal) och Restio ISX-18D (som har DAB-radio och alarmklocka
inbyggt).
De två produkter som tilldrog sig mest intresse på evenemanget var sannolikt WXC-50 och WXA-50, som är två små produkter
man kan använda för att till exempel uppgradera sin befintliga
ljudanläggning till en med MusicCast (och allt vad det innebär
med WiFi, Spotify Connect, Bluetooth etcetera) där skillnaden
mellan de båda produkterna är att WXC-50 är ett försteg medan
WXA-50 innehåller en förstärkare på 2x55W (och saknar pre-out).
n

WXA-50.
WX-010.

ISX-18D.

WXC-50.
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ElektronikBranschens VD Klas Elm besökte i år IFA för femte gången, och här står han vid mässans norra ingång.

IFA2016 – ElektronikBranschen:

Krönika från IFA 2016
Årets mässa i Berlin lämnade inga bestående
minnen om jag ska vara helt ärlig. Branschen
saknar ett teknikhopp just nu.
TEXT: KLAS ELM, FOTO: OLA LARSSON

I

de flesta produktkategorier är det evolution snarare än
revolution. Absolut kommer det bättre och bättre produkter med mer och mer avancerade funktioner, men jag
saknar ändå det där riktigt kittlande NYA.

TV

Hela Samsungs monter kretsade kring Quantum Dot-tekniken
kändes det som. Och visst är de nya TV-skärmarna imponerande.
Och i det andra lägret är det intressant att det inte längre bara
är LG som visar TV-skärmar med sin lika imponerande OLED-teknik, utan andra varumärken också.
Faktiskt var det på TV-sidan som mitt ha-begär skrek högst. Jag
måste nog köpa en ny TV nu! Fråga är om man ska satsa på HDR
direkt, för UHD måste anses vara standard redan nu.

Ljud

När det gäller andra produkter finns det så klart mycket nytt och
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kul. ATMOS när det gäller ljud till exempel. Och många multirumssystem som både är snygga och låter bra – för att inte tala om
lättstartade.
Jabras hörlurar som kan registrera workout-träningen och har
inbyggd sportcoach var också en kul nyhet. Philips med flera
visade också hörlurar som är helt wireless – och det är något jag
ser fram emot.
För mobiler var Sonys XZ spännande. Imponerande kamera,
även om jag inte är hundra på i vilken ledd den sista gyro-axeln
faktiskt fungerade.

Smarta hem

Slutligen måste jag säga att smarta hem kommer närmare bit för
bit. Inte heller här är det några teknikhopp. Men sakta men säkert
kommer smartare och smartare lösningar, med fler sensorer och
nya typer av produkter som enkelt kan kopplas ihop.
Panasonic visade till exempel en hub plus 12 sensorer som
kärnan av systemet. Och med det nya RIT-avdraget så kan svenska
hushåll få hjälp med att installera systemen med skatterabatt
också.
Från och med nästa år kommer norska och svenska branschföreningarna att ha en gemensam middag på lördagen – och ett
embryo till det genomfördes redan i år. Kul!
Vi ses nästa år. n

IFA

Johan Niininen, till vänster, och Jonas Mårtensson – på Pioneer/Onkyo/Teac. De står vid Pioneers kommande anläggning.

IFA2016 – Pioneer:

3 i 1 – Pioneer/Onkyo/Teac
På IFA2016 slogs 200 års erfarenhet av ljudteknologi ihop, i och med att Pioneer, Onkyo
och Teac bildat en säljorganisation i Sverige.

direkt från skivspelaren till ett par Bluetooth-hörlurar eller vilken
Bluetooth-högtalare som helst.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

Onkyo visade bland annat upp sin exklusiva DP-X1 ”Digital Audio
Player”, en portabel högkvalitets musikspelare med balanserad
hörlursutgång. Pioneer är på gång med en ny modell, som också
kommer ha en balanserad hörlursutgång.

J

onas Mårtensson, Operational Manager Sweden, och
Johan Niininen, Product Manager Nordic, är numer
(tillsammans med Dennis Larsson och Daniel Norell)
ansvariga för tre varumärken i Sverige – Pioneer, Onkyo och Teac.
De berättar att de tre varumärkena skiljer sig åt, nu och i framtiden, enligt följande:
* Pioneer skall stå för nytänkande.
* Onkyo representerar det klassiska.
* Teac är den busiga lillbrorsan – i två kanaler.

Teac

Teac visade på IFA2016 upp ett antal tvåkanalsanläggningar, där
toppmodellen består av förstärkaren AX-501 i kombination med
nätverksspelaren NT-503.
Teac visade upp inte mindre än sju skivspelare - i prisspannet 2 000-10 000 kr - där 400-modellen är unik i och med att
den är försedd med Bluetooth, vilket innebär att man kan spela

Onkyo

Pioneer

Pioneer skall bli pionjärer igen. På IFA2016 visade de upp ett kommande, helt trådlöst system – FS-W50 (som förväntas dyka upp
i januari nästa år). Anläggningen har WiFi inbyggt, och hanterar
Spotify, Tidal, Google cast med mera.
Och det kommer också finnas stöd för DTS playfi och Fire Connect, som är en trådlös multiroom teknologi (som kommer från
företaget Blackfire) som kan implementeras med öppen standard,
vilket gör det möjligt att trådlöst streama musik mellan olika varumärkens produkter – något som idag inte är så vanligt.
De produkter som släppts från Pioneer och Onkyo från och med
i våras och har WiFi har också stöd för Fire Connect.
En annan nyhet från Pioneer på IFA2016 var X-CM56 (och
X-CM66 som även har WiFi) som är en kompakt stereoanläggning
med CD/Bluetooth/radio, med ”Nordic Look, Retro Touch”. n
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Ardelan Sohrevardi, Samsung, med företagets nya smartklocka Gear S3 på armen.

IFA2016 – Samsung:

Användarupplevelsen i fokus
På Samsungs presskonferens på IFA2016
betonades att allt Samsung skapar föds ur en
vilja att berika människors vardag med innovativ teknik som gör skillnad i människors liv.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

amsungs presskonferens på IFA2016 var i vanlig ordning mycket välbesökt, och de beskrev sig själva som
ett företag som skall ”göra sci-fi till sci-tech” – och i
företagets monter hängde något i taket som förde tankarna till
rymdskepp. De som besökte presskonferensen fick höra att Samsung investerar 30 miljoner euro per dag i forskning och utveckling
(vilket enligt företaget Strategy&, en del av PwC, innebär att de är
tvåa på listan - efter VW - över de företag som spenderar mest på
R&D), att Samsung har 57 procents marknadsandel när det gäller
UHD-TV, och att Quantum Dot är en ”game changer” – Samsung
har i år 19 TV-modeller från 43-88 tum med Quantum Dot.
Samsung berättade att de idag är det enda företaget som erbjuder konsumenter helt kadmiumfria Quantum Dot TV, vilket på
presskonferensen betonades av gästtalaren Jason Hartlove, som
är vd för Nanosys och en av världens främsta auktoriteter inom
Quantum Dot-teknik. Hartlove visade på att Quantum Dot är ett
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av de mest stabila och pålitliga skärmmaterialen i världen och
möjliggör oöverträffad prestanda och miljövänliga skärmar med
lång livslängd. Samsung passade även på att presentera en ny 10års garanti mot inbränning för sina SUHD TV med Quantum Dot
vilket tydligt visar på företagets förtroende för teknologin.

Nu är Smart TV smart

Magnus Nilsson, Samsung, berättar att tidigare var en TV gjord
för broadcast och Smart TV var ett tillägg, men nu är Smart TV
grunden och broadcast ligger bredvid de andra funktionerna (apparna) som till exempel Netflix med mera. Och eftersom många
tittar via någon form av box, är det smidigt att Samsungs TV
identifierar boxen och styr den, via HDMI om utrustningen har
stöd för det, eller via Bluetooth till fjärrkontrollen och sedan IR till
boxen. Hur det hela fungerar spelar mindre roll. Det viktiga är att
det fungerar.
Magnus Nilsson förklarar att Samsung på IFA visade upp en ny
88-tums TV (KS9800) plus några få modeller till, men det är på
CES i Las Vegas som man byter till nya årsmodeller på TV.
Idag finns curved som uppsälj på mellanmodeller och uppåt i
Samsungs utbud, och flaggskeppen finns endast som curved.
Samsungs tekniker demonstrerade sina TV i ett speciellt
visningsrum, och där jämfördes såväl olika TV-teknologier (LED
och OLED) som olika sändningsstandarder. Bland annat jämför-

IFA

Magnus Nilsson, Samsung, i företagets väl tilltagna monter i CityCube på IFA.

des HDR10 och Dolby Vision, och Samsung (som har valt att inte
stödja Dolby Vision) förklarade att det är en öppen och en sluten
standard. HLG (Hybrid Log Gamma) demonstrerades också, och
det är en öppen, bakåtkompatibel standard för broadcasters.

Hela ljudregistret

Magnus Nilsson förklarar att Samsungs nya soundbars är något
större till formatet än tidigare, och det beror på att hela röstregistret skall komma från ljudlimpan. Om en soundbar är väldigt
liten kan den till exempel inte återge djupa mansröster, vilket
innebär att de kommer från subwoofern – och det är inte en
lyckad lösning.
Toppmodellen bland Samsungs soundbars är nya HW-K960,
som är en Dolby Atmos ljudlimpa med 15 element - där varje element har sin egen förstärkare - plus trådlös sub och två bakhögtalare. Den finns även utan bakhögtalare, och är då ett 3.1.2-system
istället för ett 5.1.4-system (första siffran är antal kanaler, andra
siffran antal subwoofers och sista siffran antal Atmos högtalare).
Själva soundbaren som placeras under eller framför TV:n är
bara 5,5 cm hög och har en slank design för att inte stjäla uppmärksamhet från TV:n. Samsung Audio Lab i Kalifornien anger att
de lagt stor vikt vid att soundbaren ska låta bra med alla typer av
ljud och musik, och själva soundbaren har därför fått kraftfulla
element för att göra det möjligt att ha en låg delningsfrekvens och
på så sätt kunna samla hela röstomfånget i soundbaren och låta
subwoofern hantera den allra djupaste basen.
– Tack vare Dolby Atmos-tekniken kan vi nu ge alla filmälskare
en upplevelse utöver det vanliga. Vår nya soundbar HW-K960 producerar med hjälp av sina tre framåtvända och två uppåtvända

högtalare ett rikt och fylligt ljud som är tillräckligt för att fylla ut
ett helt rum i alla dimensioner för att återskapa det unika bioljudet. Samtidigt lyfter centerhögtalaren fram detaljer och dialog
i ljudbilden och gör det lätt att hänga med i händelserna, säger
Manuela Rieder, Produktchef AV på Samsung i Norden.

Smartklocka

Redan dagen innan Samsungs presskonferens på IFA presenterades Samsung Gear S3 för första gången. Den nya smartklockan
(som kommer i två utföranden – Frontier och Classic) anges
blanda traditionell, tidlös klockdesign med smart teknik för en
snyggare och smartare vardag.
Ardelan Sohrevardi, Nordisk Produktchef för Tablet och Wearables på Samsung, berättar att Gear S3 har mikrofon och högtalare inbyggt, vilket är nytt, och det innebär att man kan svara på
samtal direkt via klockan när man har händerna upptagna med
annat. Gear S3 har inbyggd GPS, 4GB minne (för till exempel
musiklagring) och den är IP68-certifierad, vilket gör den dammoch vattentålig. Batteritiden anges vara 4-5 dagar, beroende på
användning. Skärmen skiljer sig från andra smartklockor genom
att den har en Always On Display (AOD) vilket innebär att tiden
alltid visas i färg istället för att bli helt mörk i viloläge.
– Med Gear S3 så har vi fortsatt att utveckla vårt wearable-koncept genom att kombinera teknik och tradition, för att tillgodose
våra konsumenters unika livsstilar, något som vi märkte uppskattades med Gear S2. Men Gear S3 är inte bara utvecklad för att
bli en ännu bättre smartklocka, utan en utmärkt armbandsklocka
med smarta egenskaper, sofistikerad känsla och elegant design,
säger Ardelan Sohrevardi. n
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Erik Åhsgren, Go To Market Manager på LG Electronics Nordic AB, i företagets monter på IFA – vid LG:s ”pride & joy”, 77-tums OLED-TV:n G6.

IFA2016 – LG:

Ljus & mörker i OLED-tunneln
I LG:s monter på IFA2016 välkomnades man
av en OLED-tunnel bestående av 216 stycken
55-tums OLED-TV – och i montern fanns det
också en hel del OLED-TV.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

e som besökte LG:s monter på IFA i Berlin i år möttes
av en rekordstor OLED-tunnel bestående av 216 stycken böjda 55-tums OLED-TV. OLED-tunneln, som bjöd
på upplevelser i form av Islands norrsken, ekosystem under havet
samt filmer från yttre rymden, var 5 meter hög, 7,4 meter bred
och 15 meter lång, och bestod av 447 897 600 pixlar (matematikern inser att det alltså rörde sig om Full HD TV och inte UHD...)
LG berättar att för att lyckas fånga norrskenets alla nyanser och
rörelser användes 14 separata kameror med 8K-upplösning.
– Det är 50 år sedan LG tillverkade företagets första TV och vår
OLED-tunnel på IFA är designad för att fira en milstolpe med en
ny milstolpe, OLED:s intåg. Vi erbjuder besökare till vår monter
på IFA möjlighet att uppleva OLED-teknikens revolutionerande
bildåtergivningsförmåga med perfekt svärta, oändligt kontrastförhållande och realistiska färger från alla vinklar, säger Brian Kwon,
president of LG Home Entertainment Company.
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OLED & HDR

Erik Åhsgren, Go To Market Manager på LG, berättar att de haft
OLED i sortimentet i fem år nu och att de är stolta över att ha
tagit denna tekniken till marknaden.
Egentligen var Sony först ut på marknaden med en OLED-TV, då
de visade upp sin 11-tums OLED-TV på CES2008 och den lanserades på marknaden strax därefter (i Japan lanserades den redan
2007). Sedan dröjde det till 2010 innan ytterligare en OLED-TV
dök upp, och det var LG som då lanserade en 15-tummare. Och i
slutet av 2012 dök det upp stora OLED-TV i butikerna, i och med
att LG lanserade sina modeller.
– Modeordet på IFA i år är definitivt HDR (High Dynamic Range)
och vi på LG är stolta över att ligga i framkant. Vi har stöd för tre
typer av HDR i våra TV, och det är vi ensamma om på marknaden.
Ensamma i Norden är vi om att ha Dolby Vision HDR, det som
Hollywoods filmstudios (som till exempel Disney och Warner
Bros) föredrar. Vi har stöd för det öppna formatet HDR10, och det
tredje formatet vi stödjer är HLG (Hybrid Log Gamma), ett HDRformat som används vid broadcasting, förklarar Erik Åhsgren.
LG visade på IFA2016 för första gången upp HDR med 100
bilder per sekund (det var HLG som demonstrerades) vilket skall
passa perfekt för till exempel gaming och sport.
LG genomförde, tillsammans med partners, ett flertal HDRdemonstrationer under IFA2016. En av dessa var sändning av

IFA

LG:s OLED-tunnel var uppbyggd av 216 stycken 55-tums OLED-TV. Bilden är en stillbild från Full HD videoklippet som finns på www.rateko.se.

HLG-innehåll över satellitnätverket Astra samt via BBC:s marksända nät. HLG är en ny HDR-standard som utvecklats gemensamt
av BBC och japanska NHK. Standarden utnyttjar en enda så kallad
bitstream för distribution vilken kan avkodas av såväl HDR-mottagare som av äldre mottagare utan HDR-stöd – HLG är således
bakåtkompatibel.
– LG OLED TV erbjuder med oöverträffad teknisk flexibilitet
marknadens mest avancerade HDR-funktioner idag och i framtiden. Framtidens HDR-teknik kommer att göra det möjligt för ännu
fler konsumenter att uppleva rikt HDR-innehåll oavsett vilket
format som används, säger Brian Kwon.
– Just nu är LG störst i Norden på UHD TV, och det beror på två
saker. Vi har OLED (som ger den absolut bästa bildkvaliteten) och
vi har den bästa Smart TV:n – vi har tre år i rad vunnit EISA Award
för bästa Smart TV med vår webOS, berättar Erik Åhsgren.

Bluetooth & soundbars

Erik Åhsgren visade på IFA även upp LG:s nya Bluetooth-högtalare
i PH-serien, för såväl inom- som utomhusbruk.
Med sin vikt på endast 167 gram är den kompakta och stänktåliga PH2 utformad för att erbjuda hög ljudkvalitet även för de
med en aktiv livsstil, medan den mer kraftfulla modellen PH4 är
perfekt för campingen eller grillfesten där det oftast krävs ett mer
kraftfullt ljud, anger LG.
Både PH2 och PH4 har ett band som gör det enkelt att fästa
högtalarna på en mängd olika ytor. LED-indikatorer och lång batteritid (PH2: 6 timmar, PH4: 10 timmar) skall göra högtalarna till
det naturliga valet för de som lever en aktiv livsstil.
PH3 är byggd för att matcha alla typer av inredningar, och de

inbyggda lamporna hjälper till att sätta stämningen oavsett om
det är på nattduksbordet eller i trädgården, enligt företaget. PH3
finns i tre färger, har fem olika ljuslägen med flera färger och ett
inbyggt batteri som räcker i tio timmar.
PH1 har inbyggd stämningsbelysning och fem timmars batteritid, och med sin låga vikt och portabla design kan denna högtalare också användas som en nattlampa.
– På LG strävar vi efter att utveckla produkter som hjälper konsumenter i sina dagliga liv. Med våra olika sortiment av trådlösa
högtalare är jag övertygad om konsumenterna kommer att kunna
hitta den perfekta lösningen för alla tillfällen, säger Brian Kwon.
LG visade även upp sina fyra senaste soundbars på IFA. Toppmodellen heter SH8, och SH7 är något enklare, medan SH6 är
annorlunda på så sätt att den har inbyggd subwoofer (så man inte
behöver ansluta en trådlös subwoofer till dne) och slutligen är
SH5 den mest slimmade modellen.
Man kan till de tre största modellerna trådlöst koppla till
exempelvis två BH3-högtalare för att skapa ett komplett hemmabiosystem. n

Från vänster: LG PH4, PH3, PH1 och PH2.
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Johan Huss, TCL, vid företagets kommande toppmodell Xclusive X1 – en curved 65-tums UHD-TV med local dimming och Android OS.

IFA2016 – TCL:

En ny epok för TCL
TCL fyller 35 år i år, och på IFA2016 visade
företaget bland annat upp sin flaggskepps-TV
Xclusive X1, som kommer finnas i butik inom
en överskådlig framtid – och som är startskottet på en ny epok för TCL.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

ohan Huss, Nordisk försäljningschef på TCL, berättar
att TCL planerar att öppna ett kontor i Sverige. Planen
är att TCL skall stärka sin position i Norden, och de
kommer fortsätta satsa på de två varumärkena TCL och Thom28 RATEKO 3/2016

son inom TV. I dagsläget finns TCL endast hos Elgiganten, medan
Thomson distribueras bredare.
– Steg ett är att bygga en bas för Norden vad gäller organisation, och steg två är att lösa after sale, support etcetera. Vi vill
ge tydliga signaler att TCL kan teknologin och att vi satsar i såväl
Europa som Norden, säger Johan Huss.
TCL anger att de kliver in i en ny epok på sitt 35-årsjubileum,
och att de gått från att ha varit ett lokalt samarbetsbolag till att ha
blivit en gigant inom hemelektroniken. Företaget rankades som
3:a på den globala LCD-TV-marknaden och som 5:a i världen på
mobiltelefonmarknaden 2015.
– Vi kommer inte att överleva i den nya epoken genom att följa
trender som andra skapat eller att konkurrera med låga priser.

IFA

Vi kommer att leda marknaden med nyskapande produkter och
banbrytande erbjudanden, säger Tomson Li, styrelseordförande
och CEO för TCL Corporation.
UHD-TV-apparaten Xclusive X1 är urtypen för en sådan produkt
som presenterar TCL:s senaste tekniker och som kommer att konkurrera med exklusiva LCD-TV-apparater från andra etablerade
märken, anger företaget.

Xclusive X1

Den nya 65-tumsapparaten (som är curved) Xclusive X1 levereras
med flera av de senaste funktionerna och skall ge en spännande
och verklighetstrogen bioupplevelse. Den använder miljövänlig,
kadmiumfri Quantum Dot-teknik, den mest avancerade tekniken
som gör High Dynamic Range (HDR) mer dynamiskt genom att
TV-apparaterna kan återge rena färger med verklighetstrogen
ljusstyrka tack vare den senaste nanokristalltekniken – dessutom
är de primära färgernas våglängder från Quantum Dot-tekniken
korta nog (cirka 40 nm) för att uppfylla den digitala biofärgens
omfång på 93 procent av DCI-P3-färgrymden, anger TCL.
Den har ett tunt system för ”full-array local dimming” (288
zoner) som uppnår 1 500 nits maximal ljusstyrka i HDR, för en
otroligt detaljerad bild med verklighetstrogen ljusstyrka och levande färger. Den 17,4 mm tunna ramen gör den till den tunnaste
HDR-TV:n med ”local dimming”, enligt TCL.
Det högklassiga ljudsystemet med 3-vägshögtalare som utvecklats av JBL skall ge en ultimat upplevelse av underhållningen.
Xclusive X1 har det senaste operativsystemet Android TV 6.0 med
en mängd appar och innehåll från Google Play-butiken, samt
nyckelfunktioner som till exempel röstsökning och Google Cast.
Den välvda TV:ns baksida är vit och alla kabelanslutningar sitter
dolda under en kåpa. Den 360-gradiga allt-i-ett-konstruktionen
använder inga skruvar eller sömmar för att produkten ska bibehålla sin egen design, förklarar företaget.
– Ljudet från JBL är ungefär som att man byggt in en exklusiv
soundbar i TV:n, som är TCL:s första med Android, och den första
modellen som är byggd på vår nya plattform, förklarar Johan
Huss.
– TCL Xclusive X1 är inte bara en ledande produkt i LCD TVbranschen, utan också den mest avancerade produkten i TCL:s
utbud av välvda TV-apparater. Detta exklusiva produktsortiment
uppfyller TCL:s löfte om att leverera branschledande teknik, snygg
design och stabila innehållsalternativ. Genom denna lansering
höjer vi vår konkurrensposition och detta blir det första steget,
men definitivt inte sista steget för TCL, mot att skaffa sig fotfäste
i exklusivsegmentet, säger Alain Pakiry, General Manager Europe
för TCL Multimedia och TCL Communication.
Planen är att 65-tummaren Xclusive X1 skall finnas i butiker i
Europa innan årets slut.

Cityline & 8K

På IFA2016 visades även TCL:s Cityline-serie (S79). Cityline är en
tunn (endast 9,9 mm) TV som innehåller den avancerade teknik
som finns i UHD-familjen för en exceptionell upplevelse för den
som tittar, inklusive tekniken Wide Color Gamut som ger en
otrolig färgrymd på 85 procent av DCI-P3 och mer levande färger,
anger företaget. TCL Cityline finns i de tre storlekarna 50, 55 och
65 tum
Och på plats i företagets monter på IFA2016 fanns även en
välvd 65-tumsapparat med 8K-upplösning, alltså åtta gånger fler
bildpunkter än Full HD (eller dubbelt så mycket som 4K UHD).

Om TCL

Kinesiska TCL grundades 1981 och bedriver verksamheter med
en personalstyrka på totalt 75 000 personer, med kontor i fler än
80 länder och regioner i Asien, Amerika, Europa och Oceanien,
tillsammans med 23 forsknings- och utvecklingscenter samt
21 tillverkningsanläggningar (TCL investerade 2015 cirka 610
miljoner dollar i forskning och utveckling, vilket motsvarar 1,67
miljoner dollar om dagen). År 2015 nådde intäkterna 15,86 miljarder dollar, av vilka 47 procent kom från intäkter utomlands. 2015
rankades TCL på 6:e plats bland Kinas 100 största varumärken
med ett varumärkesvärde på 10,77 miljarder dollar, och var det
första märket som valdes i Kinas färg-TV-industri de senaste tio
åren.
Företaget rankades som 3:a på den globala LCD-TV-marknaden
och som 5:a i världen på mobiltelefonmarknaden. Företaget är nu
också en av de 10 största tillverkarna av surfplattor.

Internationalisering i tre steg

TCL berättar att de sedan det inledande, globala utforskandet
1999 har genomgått en internationalisering i tre steg: tidig
utforskning, gränsöverskridande sammanslagningar och förvärv,
och en stadig tillväxt.
I november 2003 tog TCL över TV-tillverkningen från franska
Thomson Group för en joint venture, följt av Alcatels mobiltelefonverksamhet inom sex månader. I januari 2013 köptes namnrättigheterna till Graumans kinesiska teater på historiska Hollywood
Walk of Fame, och den gavs det officiella namnet ”TCL Chinese
Theatre”. I oktober 2014 köpte TCL varumärket Palm från HP för
användning på smarttelefoner.
TCL har dessutom upprättat många produktionsanläggningar i
världen för att underlätta den globala expansionen. Under 2016
kommer en ny LCD TV-fabrik att byggas i Egypten som företagets
utpost för marknaderna i Afrika och Mellanöstern. Den kommer att komplettera fabriken i Vietnam med dess målmarknad i
Sydostasien, fabriken i Polen för den europeiska marknaden samt
fabriken i Mexiko för den nordamerikanska marknaden.

One Belt and One Road

På senare år har TCL Corporation, tack vare de möjligheter som
Kinas projekt ”One Belt and One Road” inneburit, utvecklat sin
färdplan på nytt för att återigen avancera mot internationaliseringen. TCL Corporation har för avsikt att de närmsta åren befästa
och öka sina marknadsandelar i Europa och Amerika. Under tiden
skall företaget också att slå igenom på nya viktiga marknader som
till exempel Indien och Brasilien, slå rot på den lokala marknaden
och upprätta konkurrenskraft i hela värdekedjan. Internationalisering är den nya motorn för framtida utveckling av TCL Corporation.
TCL blev 2013 majoritetsägare av aktierna i China Star Optoelectronics Technology (CSOT). CSOT äger för närvarande två
LCD-produktionslinjer för Gen 8.5 och en för Gen 6, vilka kan producera paneler upp till 55 tums storlek, medan världens största
Gen 11-linje, som befinner sig i planeringsstadiet, kommer att
användas för att på ett ekonomisk sätt kunna skära till ännu större
skärmar, vilket innebär att TCL kan ta över den ledande positionen
på marknaden för stora TV-apparater. G11-projektet kommer att
använda oxidhalvledare, Cu-process, POA, Super GOA-teknik och
OLED-utskriftsteknik för att producera 43-tums, 65-tums, 70-tums
(21:9) och 75-tums LCD-skärmar, ultrastora skärmar för offentliga
utrymmen samt OLED-skärmar. n
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60 procent av audio pro på plats i Berlin: Jens Henriksen, Stellan ?, Mathias Pantzar, Steinar Arnason, Stefan Pantzar och Nils Ankarcrona.

IFA2016 – audio pro:

Nästa steg för audio pro
Svenska audio pro har haft stor framgång med
sina Bluetooth-högtalare de senaste åren, och
nu tar de nästa steg - i dubbla bemärkelser genom att dels vidareutveckla högtalarna med
WiFi/Multiroom och dels expandera globalt.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

et svenska företaget audio pro har tillverkat högtalare
sedan 1978, och var tidiga med trådlösa högtalare –
2009 visade de i samband med IFA upp sina trådlösa
modeller på hotellet Brandenburger Hof Berlin, och de nyttjade
en egen trådlös lösning där sändaren kopplades in i en dator via
USB och mottagaren var inbyggd i högtalarna, och det fanns också
en separat mottagare som kunde anslutas med sladd till en stereo
eller ett par aktiva högtalare.
De visade sina produkter på samma hotell även 2010 och 2011
(i samband med IFA) men det var först när de implementerade
Bluetooth i sina produkter som försäljningen tog fart på allvar.
Enkelhet skall inte underskattas.
I år var audio pro tillbaka på samma hotell, som bytt namn till
Dormero Hotel, och visade upp fem nya produkter.
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Stefan Pantzar, VD audio pro, berättar att de när de startade
med trådlöst tappade 28 exportmarknader, men var starka i
Sverige. All forskning och utveckling samt design med mera sker i
Helsingborg, och audio pro köper produktion i Kina, där de nyttjat
samma fabrik i 20 år – och de köper logistik.
Företaget har haft en fantastisk utveckling den senaste tiden.
2013 nästan dubblades omsättningen till cirka 60 miljoner kronor,
2014 ökade företagets omsättning med nära fyra gånger, till 228
miljoner kronor, och 2015 omsatte audio pro (med åtta anställda)
drygt 300 miljoner kronor. Företaget har alltså snudd på tiofaldigat omsättningen på tre år...

Expansion

Den 1 september blev audio pro tio anställda, eftersom Jens Henriksen och Nils Ankarcrona började på audio pro. Båda kommer
senast från Zound Industries, där de var global säljchef respektive
finanschef. Audio Pro är en underleverantör till Zound Industries,
och har bidragit när det gäller utvecklingen av Marshall högtalarna. Hur samarbetet mellan de båda företagen kommer utvecklas
var inget vi talade om i Berlin, utan det får framtiden utvisa.
Jens Henriksen berättar att det nu är fokus på expansion i USA
och Asien, där wireless audio nu tar fart på allvar, och han poängterade att kontrollerad distribution är mycket viktigt – att snabbt
få ut produkter till höger och vänster är inte planen.

IFA

Stefan Pantzar, till vänster, med en audio pro Addon C10, och Jens Henriksen, med en audio pro Addon C5.

Utveckling

Stefan Pantzar förklarar att de tre ”TV-högtalarna” (Addon T8L,
Addon T14 och Addon T20) är en stor succé, och att de är ensamma om så tydligt TV-fokus, med optisk ingång med mera. Och
att många TV idag behöver kompletteras med högtalare för att
höja upplevelsen råder det ingen tvekan om.
En annan mycket viktig produkt för företaget är den batteridrivna Bluetooth-högtalaren Addon T3, som lever kvar i sortimentet.
Den största modellen i den serien, Addon T10, ersätts i november
av Addon T10 2nd gen, och det som är nytt är att den försetts
med kontrollpanel men saknar fjärrkontroll samt att den har
”auto on” funktion och att basen kan justeras i tre nivåer (diskantelementen är också uppdaterade).
Dagens mellanmodell, Addon T9, fasas ut och ersätts av nya
Addon T5, som är något mindre till formatet (T9 var nästan lika
stor som T10 och nya T5 hamnar mer i mitten mellan T3 och T10
storleksmässigt).
Alla modellerna har nu handtag i läder.

Multiroom

Bluetooth är en hygienfaktor idag. Och nu tar audio pro nästa
steg i och med lanseringen av WiFi/Multiroom produkter. De berättar att de jobbat mycket med appen, och strävat efter enkelhet
– enkelhet är viktigt såväl designmässigt som användarmässigt.
De nya produkterna är Addon C5 och Addon C10, som i princip
är en T5 respektive T10 som försetts med WiFi, Multiroom-funktionalitet via audio pros app samt fyra snabbvalsknappar – som
kan programmeras till att starta till exempel en spellista i Spotify,
eller en radiokanal.

C5 och C10 skall finnas i butik i december och kan också
kopplas ihop i parkonfiguration så att en högtalare spelar vänster
kanal och den andra spelar höger – och upp till ungefär ett dussin
högtalare kan finnas i samma multiroom-system. C5 och C10 kan
också ”restreama” musik från inkopplade enheter, till exempel
från skivspelare.
Den femte nyheten är Link 1, en Multiroom WiFi Player som
kopplas till en förstärkare/receiver eller aktiva högtalare (den har
optisk samt 3,5mm utgång).
Stefan Pantzar avrundar med en reflektion:
– I den analoga världen var det enkelt att se vilka konkurrenterna var. Nu är det konkurrens på produktnivå, och vilka det är
som är hetast varierar varje år, säger Stefan Pantzar.
Undertecknad avrundar med ett citat från audio pros hemsida:
”Det är svårt att översätta ljudupplevelser till ord. Det finns 28
bokstäver i alfabetet, som vi kan använda för att beskriva ljudet
för dig. Men det finns ungefär 20 000 hörselceller i vart och ett
av dina öron, som du kan använda till att lyssna och bedöma. Gör
det. Lyssna.” n
Addon T8L
Addon T14
Addon T20
Addon Sub
Addon T3
Addon T5/C5
(Addon T9)
Addon T10/C10

bas: 3 1/2”
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diskant: 3/4” x 2
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Casper Sandegren, Panasonic, vid smart home systemet, som rullas ut i Norden nu.

IFA2016 – Panasonic:

Home Sweet Smart Home
Panasonic visade på IFA2016 sitt nyligen lanserade hemmanätverkssystem för smarta hem,
med en hub och sensorer.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

P

anasonic lanserar i höst smart home i Norden, och Casper Sandegren, affärsutvecklare på Panasonic Nordic,
som är ansvarig för detta berättar att produkterna
presenterades i maj i år, och att det är en hub plus ett dussin
sensorer som är själva kärnan i systemet – och att både försäkringsbolag och villaägare visat intresse för systemet.
Har du någonsin funderat på vad ditt husdjur gör där hemma
hela dagen, eller upplever du kanske skadegörelse i hemmet?
Panasonic menar att deras nya Smart Hem-system utgör ett enkelt sätt att koppla ihop smarta enheter såsom kameror, sensorer
och smart-pluggar och sedan kontrollera dessa via en smidig
applikation i smartphone eller surfplatta.
Så snart man är uppkopplad till systemet kan man stänga av
och sätta på kamerorna och lamporna när man själv vill, samtidigt
som man har möjlighet att kommunicera via kamerorna. Man kan
med andra ord på distans till exempel upplysa budet om var paketet ska läggas eller använda systemet som en slags barnvakt. Man
32 RATEKO 3/2016

kan via systemet även få meddelanden när ytterdörren öppnas,
så att man till exempel vet att barnen har kommit hem tryggt och
säkert från skolan.
– Hur många gånger har du inte grunnat på om du kom ihåg att
stänga fönstret i sovrummet, eller om din tonåring har kommit
hem säkert efter utekvällen? Panasonics nya system för smarta
hem gör det enkelt för dig att kontrollera dylikt, vilket innebär
färre bekymmer för dig i din vardag, säger Casper Sandegren.
Många drar sig, enligt Panasonic, för att lämna sina hem obevakade på semestern av rädsla för inbrott, och genom att använda
sig av systemets rutinfunktioner kan man smidigt låta lamporna
slås på och av vid lämpliga tidpunkter, för att se till att huset inte
framstår som tomt.
– Systemet är utformat efter familjens individuella behov.
Tidigare har de smarta enheterna bara haft ett specifikt användningsområde, men vi tror att det finns ett uppdämt behov av ett
system som i högre grad förenklar snarare än komplicerar livet,
säger Casper Sandegren.
Systemet är baserat på Panasonics DECT ULE-teknologi, vilket
anges göra det till ett av de säkraste nätverken på marknaden i
dag, delvis tack vare sensorns långa räckvidd (300m) och att enheterna inte upptäcks vid sökningar efter WiFi-nätverk i området.
Panasonics Smarta Hem-nätverk finns tillgängliga i tre olika
paketlösningar:

IFA

Niklas Andrén, Panasonic, vid företagets två UHD Blu-rayspelare – nya UB700 och storebror UB900 som kom i april.

•
•
•

Home Safety Starter Kit: Home Hub, fönster- och rörelsesensor.
Home Safety Starter Plus Kit: Home Hub, siren, fönsteroch rörelsesensor.
Home Monitoring and Control Kit: Home Hub, inomhuskamera, fönstersensor (x2) och smart kontakt.

Bild & ljud

Niklas Andrén, Panasonic, berättar att på TV-sidan har Panasonic
numer inga curved i sortimentet. Ifjol fanns två modeller som var
curved, men på grund av låg efterfrågan är det nu uteslutande
platta TV-apparater som gäller. Panasonics exklusiva OLED-TV
TX-65CZ950 är nu slutsåld, och på IFA2016 visade företaget upp
en prototyp på en ny OLED-TV. Huruvida panelen kommer från LG
eller inte fanns när mässan gick av stapeln inga uppgifter om.
Panasonics 4K UHD Blu-rayspelare UB900, som dök upp i butikerna så sent som i april 2016 fick på IFA2016 sin efterlängtade lillebror – UB700. Den nya familjemedlemmen i Panasonics 4K UHD
Blu-rayserie erbjuder många av sin storebrors egenskaper som till
exempel stöd för HDR (High Dynamic Range) och större färgrymd.
En skillnad mot UB900 är att nya UB700 saknar analog utgång.
I våras fanns cirka 30 UHD Blu-rayfilmer, och nu finns ungefär
100 stycken.

till ultra-telefoto på 480 mm. Under skalet finns en 1-tums 4Ksensor, och enligt Panasonic är det världens första videokamera
med ett inbyggt objektiv som drivs av en 1-tums MOS-sensor.
HC-X1 skall finnas tillgänglig i butik från och med januari 2017.

Skivspelare

Niklas Andrén berättar att Technics skivspelare SL1200G lanseras
nu, och att den limiterade varianten sålde slut på en dag – vilket
i Norden betydde 60 exemplar. Den enda skillnaden mot den
limiterade varianten är att det är en annan sorts gel i isolatorerna
på fötterna.
Och på grund av valutakursen kommer SL1200G att bli något
dyrare än den limiterade varianten. n

Entums video

För de filmfotografer som vill kunna skapa professionella videoinspelningar lanseras nu HC-X1, som en ny, finessrik 4K-videokamera med branschens största vidvinkelkapacitet.
HC-X1 har 20x optisk zoom från en extrem vidvinkel på 24 mm

Panasonic HC-X1.
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PHOT OK I N A

ElektronikBranschens VD Klas Elm besökte i år Photokina för första gången, och här står han vid mässans södra ingång.

Photokina – ElektronikBranschen:

Mässrapport
från en nybörjare
Årets Photokina var min första.
Som ett IFA i miniatyr, fast bara med foto.
Mysig och trevlig första kontakt.
TEXT: KLAS ELM, FOTO: OLA LARSSON

I

mponerande vilken bredd det ändå är i fotobranschen.
Det går ju inte att komma runt 360 och VR. Jag trodde
tidigare att 360-kamerans genomslag främst hängde
ihop med VR-glasögonens genomslag. Men under Photokina blev
jag övertygad om att det snarare är det faktum att Youtube och
Facebook nu visar 360-filmer.
När man kan lägga ut sina 360-filmer och visa polarna vilka
coola grejer man har – då kommer köpsuget. Och att det finns
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produkter till försäljning var tydligt. Inte minst på actioncam-sidan
visade mässan i Köln upp många snygga varianter.

Från amatörer till proffs

Men VR-tekniken visade också upp sina fördelar. Och inte bara
med gaming och underhållning, utan också professionella verksamheter har stor nytta av tekniken.
När det gäller stora systemkameror var utbudet enormt. Och
fotoentusiaster och proffs flockades kring nyheterna. Själv har jag
lite svårt att skilja den ena superkameran från den andra. Men
det är tydligt att om man bara går ner ett hack från de allra värsta
så kan man som privatperson få en fantastik kamera för ett överkomligt pris. Att jag sen höll i objektiv och kameror som tillsammans kostar som min bil är en annan sak.
Photokina i Köln var ett första möte – men det kommer definitivt bli fler. n

P HO TO K INA

På Fujifilms pressmöte citerade Toru Takahashi W. Eugene Smith
”The world just does not fit conveniently into the format of a 35mm
camera” i samband med att GFX-systemet presenterades.

Polariod utvecklade direktbildstekniken på 70-talet och när de gick i
konkurs köpte Fujifilm patentet och döpte produkten till instax. Produkten nylanserades för ett par år sedan och 11 miljoner har sålts.

Nikon satsar stort på sina KeyMission-kameror, som de menar är mer
än actionkameror – och de siktar på att nå en bredare målgrupp.

360-kameror är en trend, och Ricoh Theta är ett exempel. Videon på
www.rateko.se förklarar varför Klas Elm och Per Skog skrattar...

Photokina – Rateko:

En mångfacetterad mässa
Uppfinningsrikedomen hos fotoföretagen är
stor, vilket behövs när försäljningen av kameror sjunker för varje år, och det resulterade i
att Photokina i år var mångfacetterad.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

1

91 000 besökare (från 133 länder) besökte de 983 utställarna (från 42 länder) på Photokina i Köln 20-25 september i år, och undertecknads intryck från mässan är att den
var synnerligen varierad i år – utvecklingen går åt många olika håll
samtidigt, vilket sannolikt är en följd av att fotobranschen sedan
några år är en smula pressad.
GfK förutspår att den globala försäljningen av digitalkameror
i år kommer bli 36 miljoner stycken, vilket innebär en nedgång
med 22 procent jämfört med ifjol. Två kamerakategorier som har
positiv utveckling i år är spegellösa systemkameror över 1 000
euro (ökar med 42 procent) och High-end kompaktkameror över
1 000 euro (ökar med 39 procent). Det som gör att den totala

försäljningen av kameror endast kommer gå ner med några få
procent är den stora tillväxten inom actionkameror och drönare.
Actionkameror förutspås öka med 25 procent i år, och den
globala försäljningen kommer för första gången överskrida 10
miljoner enheter, medan drönare förväntas öka med 150 procent,
till att också nå 10 miljoner enheter. Lägger man till traditionella
videokameror - prognosen är 2,4 miljoner sålda i år - når man
totalt 59 miljoner ”kameror”. Plus 1,5 miljarder smartphones...

Fokus åt flera håll

Exempel på bredden, eller mångfacetteringen, på Photokina i år
är att på Nikons pressmöte var det i princip hundra procent fokus
på företagets satsning på KeyMission, alltså en form av ”actionkameror”, medan det på Fujifilms pressmöte handlade om företagets nya GFX-system, alltså digitala mellanformatskameror.
Fler pixlar, snabbare seriebildstagning och 4K-video är tre trender när det gäller de lite exklusivare kamerorna, och som en slags
motpol till denna utveckling finns trender som direktbildskamerans återkomst, samt det faktum att ett flertal tillverkare nu satsar
på actionkameror, 360-kameror etcetera. n
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Mattias Hjortzberg med Nikon KeyMission 80, 360 och 170.

Anders Sävås med spegellösa entusiastkameran Canon EOS M5.

Photokina – Nikon:

Photokina – Canon:

Nikon lanserar tre KeyMission kameror, och
målet är att nå en bredare målgrupp än de
traditionella actionkameraanvändarna.

Canon lanserade på Photokina ett antal videoprodukter för den professionella marknaden,
och på konsumentsidan låg fokus på nyligen
lanserade EOS 5D Mark IV och EOS M5.

On A Mission Entusiast
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

T

idigt i november dyker de tre KeyMission kamerorna
(och 30 tillbehör) upp i svenska butiker, från start
hos Elgiganten och Media Markt.
KeyMission 360, som visades upp redan på CES i januari, är en
vattentät (ner till 30 meter) actionkamera som kan spela in video i
360 grader och i 4K UHD.
KeyMission 170 är en stöttålig och vattentät (ner till 10 meter)
actionkamera med 170 graders bildvinkel, som spelar in i 4K UHD.
KeyMission 80 är en wearable kamera som är vattentålig (klarar
regn och max 1 meters djup, men kan inte användas under vatten
som de två andra) och den kan ta 12MP stillbilder (den har också
4,9MP selfiekamera) samt filma i Full HD.
Mattias Hjortzberg, nordisk produktchef kompaktkameror och
actioncams på Nikon, berättar att målsättningen är att nå utanför
actionmarknaden.
– Livet är fullt av äventyr som kan vara svåra att föreviga precis
som vi upplever dem. Ett barnkalas, en resa till ett exotiskt resmål
eller ett magiskt bröllop blir med Keymission 360 till ett minne du
i efterhand kan kliva rakt in i, förevigat i 360 grader med otrolig
upplösning och skärpa. Med KeyMission 170 placerar du dig och
dem som tittar mitt i händelsernas centrum, vare sig det gäller
bergsbestigning eller undervattenssafari. Med wearablekameran
KeyMission 80 så blir fiskeresan eller fjällvandringen ett väldokumenterat äventyr, då du snabbt och enkelt alltid kan ha en
kamera på dig – bokstavligt talat, säger Mattias Hjortzberg.
Alla tre KeyMission kamerorna har stöd för SnapBridge som
med Bluetooth/WiFi gör det enkelt att överföra bilder och filmer.
Fotografen/filmaren Martin Edström var på scen under Nikons
pressmöte, och han berättade att det sker ett paradigmskifte nu –
med 360-filmning kan man berätta hela historien, och det känns
för tittarna som att de faktiskt är på plats. Det gör det inte med
vanlig fotografering och filmning. n
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5 augusti lanserade Canon EOS 5D Mark IV (som
man kan läsa om på sidan 17 i denna tidning) och 15
september, alltså fem dagar innan Photokina slog upp
dörrarna, lanserade man sitt nya, spegellösa flaggskepp EOS M5.
Anders Sävås, produktspecialist på Canon Svenska AB, berättar
att nya EOS M5 även vänder sig mot entusiaster och att den har
samma 24MP APS-C CMOS sensor och Dual Pixel AF för snabb
fasdetekterande autofokus över hela sensorytan vid filmning och
fotografering i LiveView som EOS 80D.
M5 kan ta 7 bps (i 4,5 sekunder sedan sjunker hastigheten till
4 bps tills minneskortet är fullt) alternativt 9 bps med låst AF.
Kameran kan också spela in video i Full HD.
M5 kan beskrivas som Canons första spegellösa kamera som
vänder sig till mer krävande användare, och det är också den
första med inbyggd sökare (en OLED-sökare med 2,36MP och 120
fps). Kamerans AF anges vara mycket snabb, och en finess är att
man kan titta i sökaren och sätta AF-punkt med tummen på den
3,2 tum stora pekskärmen.
EOS M5 har elektronisk 5-axlig bildstabilisering, NFC, Bluetooth,
WiFi och 3,5 mm uttag för extern mikrofon.
Bluetooth-anslutningen är en energisnål variant och via en
smartphone (som också kan användas som fjärrkontroll) kan
man visa och överföra bilder utan att behöva ta upp kameran ur
väskan, eftersom Bluetooth-anslutningen automatiskt växlar till
WiFi när så behövs. M5 är 116 x 89 x 61 mm stor och väger 427 g
(inklusive batteri och minneskort).

Objektiv

Samtidigt som M5 lanseras objektivet EF-M 18-150mm F3.5-6.3
IS STM, som ett perfekt allroundobjektiv för EOS M-kameror, med
optisk bildstabilisator i 4 steg för skarpa handhållna tagningar. n

P HO TO K INA

Charlotte Hellström Cardelöv vid kommande OM-D E-M1 MarkII.

Karl Löweberg vid GFX-systemet – kameran GFX 50S och sex objektiv.

Photokina – Olympus:

Photokina – Fujifilm:

Olympus presenterade på Photokina sitt nya
flaggskepp OM-D E-M1 MarkII, och tanken är
att kameran skall finnas i butik någon gång
senare i år...

Fujifilm introducerade på Photokina ett nytt
kamerasystem kallat GFX, och kameran GFX
50S, som är en spegellös digital systemkamera med en sensor i mellanformat.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

lympus OM-D E-M1 MarkII skall sätta en ny standard i snabbhet och mobilitet – och överträffa såväl
proffsens som entusiasternas förväntningar på en
spegellös systemkamera, anger företaget.
Kameran har en MicroFourThirds sensor med 20MP och kan
ta 18 bilder per sekund (med elektronisk slutare) i RAW-format
med AF, alternativt 60 bilder per sekund med låst autofokus och
exponering – och i läget Pro Capture tar kameran 14 bilder innan
man tryckt ner avtryckaren i botten. Kameran kan också ta bilder i
läget High Res Shot, med en upplösning på 50MP.
Det nya AF-systemet (som anges vara extremt snabbt) har
One-chip-teknologi och nyttjar 121 fokuspunkter av korstyp.
Under skalet finns dubbla Quac-Core processorer och kameran är
försedd med 5-axligt bildstabiliseringssystem som uppgraderats
och nu anges kompensera upp till 6,5 EV-steg.
Olympus OM-D E-M1 MarkII kan också spela in 4K UHD video
med 30bps (102Mbps) alternativt i Cinema 4K format med 24bps
(237Mbps). Kameran har uttag för såväl mikrofon som hörlurar.
Charlotte Hellström Cardelöv på Olympus Sverige AB berättar
att många som testat kameran trodde att den var försedd med en
vanlig sökare, men det är en elektronisk sökare som är både skarp
och snabb, med en responstid på 6ms och bilduppdateringsfrekvens på 120Hz.
OM-D E-M1 MarkII är stänksäker, fryssäker och dammsäker.
Batteritiden har utökats med 40 procent och laddningen tar bara
två timmar, ungefär halva tiden i jämförelse med tidigare modell.

ujifilms Toru Takahashi ställde på företagets presskonferens på Photokina frågan; ”Är 35mm verkligen fullformat?” och svarade ”I think not!”. Sedan presenterade han Fujifilms nya kamerasystem GFX, som är spegellöst och
försett med en mellanformatssensor som är nästan 1,7 gånger
större än en 35mm ”fullformatssensor”.
Den första kameran i det nya systemet heter GFX 50S och skall
dyka upp i början av 2017 – exakt datum är inte fastställt.
GFX 50S är fösedd med en 51MP mellanformatssensor som är
43,8 x 32,9 mm (ytan är alltså 1 441 mm2, vilket är ungefär 68
procent större än en 35mm ”fullformatssensor” på 858 mm2).
Fujifilm förklarade att fördelarna med en spegellös design är att
man kan göra kameran mindre, och att bildkvaliteten blir högre
(eftersom ”mirror shock” minskar skärpan).
I samband med att kameran lanseras skall det finnas tre nya objektiv tillgängliga: GF 63mm F2.8 R WR (motsvarar 50mm i 35mm
formatet), GF 32-64mm F4.0 R LM WR (25-51mm) och GF 120mm
F4.0 Macro R LM OIS WR (95mm).
Och innan 2017 övergår i 2018 skall det finnas ytterligare tre
objektiv tillgängliga: GF 23mm F4.0 R LM (18mm), GF 110mm
F2.0 R LM WR (87mm) och GF 45mm F2.8 R WR (35mm).
Karl Löweberg, Nordic Product Manager Electronic Imaging
på Fujifilm, berättar att mellanformatsmarknaden inte är så
stor, men tanken är att GFX ska kunna locka andra än mellanformatskunder.
Priset kommer bli lägre än mellanformat digitalt är idag, och
det har indikerats att kamera plus sökare och ett objektiv ska
hamna under 10 000 dollar.
Mellanformat digitalt har fram till nu varit väldigt nischat och
inte alls så stort som analoga mellanformatsmarknaden var. Kanske kan GFX ändra på detta. n

Snabb OM-D Stor sensor

O

Objektiv

Olympus presenterade också två nya objektiv – 25mm F1.2 och
12-100mm F4.0 med bildstabilisering. Båda i företagets Pro-serie,
vilket innebär att de är påkostade och vädertätade. n

F
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Tobias Granqvist och Niklas Andrén med tre nyheter och en prototyp.

Sebastian Wivallius med Sonys nya flaggskepp α99 II.

Photokina – Panasonic:

Photokina – Sony:

Panasonic lanserade tre nya kameror på Photokina, och bekräftade att den nya toppmodellen GH5 är på gång – lansering sker sannolikt första halvan 2017.

På Sonys pressmöte på Photokina var det fullt
fokus på nya flaggskeppet α99 II – en 42MP
kamera som kan ta 12 bilder i sekunden och
spela in 4K-video.

GH5 på G

A-mount

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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ake Hirose, Managing Director Panasonic Marketing
Europe GmbH, berättade att Panasonic är europeiska
marknadsledare (EU5) på kompaktkameror med 27,2
procents marknadsandel samt att de är tvåa på kompakta systemkameror, med 19,5 procent marknadsandel (siffrorna gäller 2016
till och med juli).
På pressmötet fick man också reda på att Lumix firar 15-årsjubileum i år, och att Leica har certifierat Panasonics optikproduktion
i Japan – ett samarbete de två företagen haft sedan 14 juli 2001.
På förra Photokina (2014) lanserade Panasonic GH4, som den
första spegellösa systemkameran med 4K, och i år presenterade
de kommande GH5, som kan filma i 6K/30p (man kan plocka ut
stillbilder med 18MP från videon). GH5 kan filma i 4K/60p, vilket
innebär att man kan ta 60 bps med 8MP upplösning.
Panasonic berättade också att de håller på med utvecklingen av
en kamera som kan filma i 8K (vilket innebär att man kan plocka
ut 33MP stillbilder från videon) och målet är att en sådan kamera
ska lanseras innan OS i Tokyo 2020 (som ska sändas i 8K).

onys alfa-system fyller tio år och firar med att lansera
α99 II, som kommer i november och till det yttre är
8 procent mindre än föregångaren α99, eller lika stor
som α77 II, men på insidan finns en sensor i fullformat med 42
miljoner pixlar, och möjlighet att ta 12 bps med kontinuerlig AF
samt inspelning av 4K-video.
Kameran har nyutvecklad, 5-axlig bildstabilisering och Hybrid
Phase Detection AF vilket innebär att det finns en 79 punkters AFsensor plus 399 AF-punkter på sensorn.
Sebastian Wivallius, KAM på Sony foto i Norden, berättar att
α99 II är ett bevis på att Sonys A-mount lever vidare, och inte
endast E-mount (Sony α7 med flera) vilket vissa spekulerat i.
Sebastian förklarar att Sony lyssnat på sina kunder, vilket bland
annat resulterat i att hela menysystemet i den nya kameran är
omarbetat.

J

Lanserad trio

Niklas Andrén och Tobias Granqvist, Panasonic, visade upp de
tre nya kamerorna: LX15 är en kompaktkamera i fickformat med
20MP 1-tumssensor och ett ljusstarkt objektiv med 3x zoom
(F1.4-2.8) och den kan spela in video i 4K.
FZ2000 är storebror till FZ1000 och den nya ”allt-i-ett-kameran”
har en 20MP 1-tumssensor och 20x zoom (F2.8-4.5). Det finns
inbyggt ND-filter och FZ2000 kan spela in 4K video utan tidsbegränsning (alltså längre än 29 minuter, om man har tillräckligt
stort minneskort).
G80 är en 16MP systemkamera som kan spela in 4K-video. Den
är väderskyddad och har uppgraderat bildstabiliseringssystem. n
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S
Profoto

På Photkina tillkännagav Sony ett samarbete med Profoto, med
syfte att ge visionära fotografer en plattform.
Det här samarbetet möjliggör optimerad kompabilitet mellan
Profoto-blixtar och ljusformare samt Sonys systemkameror. Sony
har licensierat de tekniska specifikationerna för tre (α7 II, α7R II
och α7S II) av sina kameror till Profoto, vilket ger dem möjlighet
att utveckla produkter som ger en rik ljusformningsupplevelse för
användare av Sonys α-kameror.
Den första produkten från samarbetet är Profoto Air Remote
TTL-S som trådlöst integrerar en Profoto Air TTL-blixt med utvalda
Sony α-kamerori.
Sony visade på Photokina även upp nya actionkameran X3000R,
som är den enda på marknaden just nu som kombinerar 4Kinspelning med bildstabilisering. n

P HO TO K INA

Juha Tegelholt med Sigmas nya Sports 500mm F4 i händerna.

Klas Elm och Per Skog klämmer & känner på Tamrons SP150-600mm.

Photokina – Sigma:

Photokina – Focus Nordic:

Sigma lanserade på Photokina tre nya objektiv
– 85mm F1.4 och 12-24mm F4 heter nyheterna i serien Art och 500mm F4 är nyheten i
serien Sports.

Distributören Focus Nordic visade på Photokina runt bland ett flertal leverantörer, och
bland nyheterna fanns bland annat olika
360-kameror, objektiv och kameror.

Ljusstarkt

360 etcetera

TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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uha Tegelholt på Tura Scandinavia, som distribuerar
Sigma, berättar att det var 2012 som Sigma presenterade det nya objektivkonceptet, som innebär att man
ersatte modellnamn - bestående av ett antal förkortningar som
varit svåra för kunderna att förstå - med tre olika namn för sina
objektivserier.
A - Art - innebär att objektivet är av absolut toppklass och man
har minimerat alla typer av optiska felaktigheter för att erbjuda
den absolut bästa bildkvaliteten.
S - Sport - en serie där man fokuserar på objektiv som dels är
väderskyddade för att passa sport- och naturfotografer, men även
anpassningsbara i och med att användaren med hjälp av en USBadapter själv kan anpassa objektivet efter egna önskemål vad
gäller saker som fokusområde, autofokusens snabbhet med mera.
C - Contemporary - objektiv för den breda massan i en mängd
olika utföranden.
Juha Tegelholt berättar att när Sigma, precis innan mässan, presenterade den nya Art 85mm F1.4 DG HSM för distributörerna så
sade de att den är nästan lika bra som Zeiss, men med autofokus
och mycket lägre pris.
Zeiss finaste objektiv är erkända som det absolut bästa som
finns, men så kostar de ungefär tre gånger så mycket också...
Sigma Art 85mm F1.4 är företagets femte objektiv för fullformatssensorer med ljusstyrkan F1.4, och de säger att de är den
enda objektivtillverkare som erbjuder F1.4 från 20mm till 85mm.
Den andra nyheten i Art-serien är 12-24mm F4, alltså en vidvinkelzoom, och den innehåller bland annat ett asfäriskt linselement
med 80mm diameter som skall minimera distortion och sfärisk
aberration.
Tredje nyheten är flaggskeppet i Sports serien, 500mm F4 – ett
38cm långt objektiv som väger drygt 3,3 kg. n

er Skog berättar att företaget 360Fly redan förra Photokina visade en 360-videokamera, som skulle levererats
julen 2014 men som dröjde till julen 2015. Nyligen kom
en ny modell med 4K-video och ett antal nya funktioner (som
inbyggd GPS och att den kan starta automatiskt vid acceleration
med mera) och då ökade även försäljningen av HD-modellen.
360Fly 4K har en lins och en sensor, medan Ricohs 360-kamera
Theta är försedd med två linser och två sensorer, och kan spela in
360 video såväl framåt som bakåt samtidigt. Ricohs kamera har
funnits sedan början av året och det nya är att det lanserats ett
stativ så att man kan ställa kameran till exempel på ett bord.
Nu har både Facebook och Youtobe stöd för 360-video, vilket
innebär att man enkelt kan dela med sig av det man spelat in. och
det är ett tecken på att marknaden nu är mogen för 360-video.
Och strax innan Photokina började Focus Nordic sälja Zeiss
VR-glasögon VR One Plus, som fungerar tillsammans med smartphones med en skärmstorlek mellan 4,7-5,5 tum och med både
Android och iOS – ett perfekt komplement till en 360-kamera.
Inom actionkamerasegmentet visade Per Skog upp en annan
nyhet – Joby GripTight POV Kit, som är en hållare till smartphones, som kan användas för att hålla kameran i handen (Bluetoothavtryckare finns) eller för att fästa sin smartphone på till exempel
en hjälm, då fästet passar actionkamerahållare.
På objektivsidan presenterades andra generationen av Tamrons
SP150-600mm F5-6.3 som är förbättrad jämfört med ettan - som
lever kvar - på ett antal punkter, inte minst har AF blivit betydligt
snabbare. Det kommer också 1.4x och 2x konvertrar till gluggen.
Pentax K-70 - väderskyddad 24 MP APS-C systemkamera - med
Pixel Shift Resolution System för full färginfo i varje pixel lanserades i Japan i våras, och nu är det klart att den även kommer till
Europa, och Sverige, via Focus Nordic. n
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Hasselblad X1D. (foto: Hasselblad)

Isabel Pakowski med nya GoPro Hero5 Black.

Photokina – Hasselblad:

Photokina – GoPro:

Hasselblad fyller 75 år i år och firar med lanseringen av 4116 collection.

GoPro är tydliga marknadsledare inom actionkameror, och nya modellerna heter Hero5.

4116

Hero5

TEXT: OLA LARSSON
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asselblad grundades 1941 och nu är det 2016, så
namnet på jubileumskollektionen är givetvis 4116.
31/8 lanserades tre produkter i 4116 collection:
* ”Hasselblad x Moto” – Hasselblad True Zoom är en 10x optisk
zoom Moto Mod, kompatibel med Moto Z smartphones. I modulen som klickas fast på en Moto Z finns 12MP sensor (1/2.3”) och
ett objektiv med 10x zoom motsvarande 25-250mm F3.5-6.5.
* ”ALPA x Hasselblad” – ett samarbete med målsättning att
mynna ut i kompatibilitet och integration mellan de båda företagens produkter.
* ”Sandqvist x Hasselblad” – Ett designsamarbete mellan de två
svenska företagen som hittills resulterat i tre väskor.
På Photokina lanserades ytterligare två 4116-produkter:
* ”X1D 4116 edition” – en helsvart variant av Hasselblads
kamera X1D, som lanserades i juni och skulle kommit i september,
men som blivit försenad och nu förväntas komma 1 december.
* ”V1D 4116 Concept” – en modulär, kubformad konceptstudie
som kombinerar klassisk design med modern teknologi.
I juni presenterade Hasselblad X1D, som världens första spegellösa, digitala mellanformatskamera. X1D har en 50MP CMOSsensor i storleken 43,8 x 32,9 mm (cirka 70 procent större än en
35mm ”fullformatsensor”) och kontrast-AF-system, 3-tumsdisplay
plus högupplöst, elektronisk sökare och såväl WiFi som GPS. X1D
är 150 x 98 x 71 mm stor och väger 725g. n

e nya kamerorna från GoPro är förbättrade på ett
flertal punkter jämfört med föregångarna, och bland
nyheterna märks röststyrning, elektronisk bildstabilisering och att de är vattentäta.
Isabel Pakowski, Sr. Manager Media Relations EMEA på GoPro,
berättar att GoPro tidigare erbjudit en produkt, i tre varianter,
men att de nu också arbetar mycket med mjukvara och att produktutbudet utökats med drönare – och idag har GoPro ett helt
ekosystem. 2015 köpte de VR-företaget Kolor, som är specialister
på 360-mjukvara.

H
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Kameror

De nya kamerorna heter Hero5 Black och Hero5 Session. Hero5
Black lanseras som den kraftfullaste GoPro-kameran hittills, och
den är försedd med 2-tums touchdisplay och röststyrning (idag
finns sju språk, men fler är på väg). Kameran kan filma i 4K med
30 bilder per sekund och ta stillbilder med 12MP upplösning. En
stor nyhet är att kameran är vattentät ner till 10 meters djup utan
att man behöver något undervattenshus, och en annan nyhet är
att man nu kan fotografera i RAW-format.
Det finns inbyggd GPS och elektronisk bildstabilisering, som
dock inte fungerar om man filmar i 4K utan endast i lägre upplösning (som till exempel i Full HD).
Det som skiljer Hero5 Session från Hero5 Black är att den är
mindre, den saknar display och GPS, och den saknar RAW-format
och tar 10MP stillbilder. Den klarar inte heller att spela in i riktigt
lika många olika videoformat som sin storebror.
Som tillbehör finns en trådlös fjärrkontroll, som också har
röststyrning – kan vara praktisk om man till exempel placerat sin
kamera på en bil.
GoPro lanserar också en drönare kallad Karma, som är utrustad
med 3-axligt kamerastabiliseringsgrepp. Karma ryms i den medföljande ryggsäcken och en styrkontroll ingår. n

P HO TO K INA

Richard Garp vid high-end konsumentskrivaren SureColor SC-P600.

David Zunino med PowerVault Heat-6000 och The PowerVault DSLR.

Photokina – Epson:

Photokina – Jupio:

Epson visade på Photokina hur enkelt det är
att producera utskrifter på olika material, och
de demonstrerade sin skalbara lab.

Jupio visade på Photokina upp många batterier, och en del av dem har smarta finesser.

Bild & lab
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

E

pson hade en professionell fotostudio och sessioner
med expertpanel för att visa hur enkelt det är att producera högkvalitativa utskrifter på canvas, film, metall,
tyg och presentartiklar med företagets senaste bläckstråleskrivare.

Konsument

På konsumentsidan visade Epson upp sina befintliga high-end
konsumentskrivare SureColor SC-P400, P600 och P800, som funnits i butik ett tag, och sina flatbäddsscanners (Perfection V850
Pro och V800 Photo – toppmodeller försedda med LED-belysning
istället för lysrör, vilket innebär att de startar mycket snabbare)
som lanserades i samband med förra Photokina.
– Livscykeln för denna typ av produkter är betydligt längre än två
år, varför inga nyheter visades, förklarar Richard Garp, Epson.

Lab

Epson visade på Photokina upp sitt SureLab-sortiment av kompakta mini- och skalbara Microlabs som ger handeln ett val av
produktionssystem. Sortimentet utökades på förra Photokina
med SureLab D7 Studio – en skalbar lösning som kan användas
för självbetjäning framför kunddisken eller som ett produktionsmikrolab ”bakom disk” för produktion av ett brett sortiment av
fotoprodukter.
Och nytt för årets Photokina var SureLab SL-D700, som Epson
beskriver som en skrivare för fotoproduktion som är utformad för
fotobutiker och fotografer som vill skriva ut foton av hög kvalitet
och utvidga sin reproduktionsverksamhet.
Richard Garp berättar att många butiker fortfarande använder
våtlab då de inte kostar mycket att nyttja, eftersom de är betalda
för tio år sedan. När de rasar byter man. Så det finns en stor
potential för nya lab. n

Smart ström
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

upio är ett holländskt bolag som grundades 2006 och
fokuserar på strömtillbehör till kameror, videokameror,
mobiltelefoner etcetera.
2012 startades dotterbolaget Jupio Nordic AB i Stockholm, där
David Zunino är ansvarig, och han berättar att Jupios målsättning
är att alltid vara först med kamerabatterier, att Jupio ska stå för
kvalitet (de har tre års garanti) och att lagret finns i Holland, vilket
innebär att leveranstiden är 2-4 dagar.

En smart trio

En av produkterna David Zunino visade på Photokina är PowerVault Heat-6000, som är en kombinerad powervault och
handvärmare. Produkten laddas via micro USB och kan ladda
smartphones och surfplattor etcetera – och den kan också fungera som handvärmare genom att bli 45 grader i max sju timmar.
PowerVault Heat-6000 är tillverkad i aluminium, har 6 000mAh
kapacitet och väger 130 gram. Den är 103 x 42 x 22 mm stor och
det tar cirka sex timmar att ladda den.
En annan produkt som visades upp är The PowerVault DSLR,
som är en powervault med tillhörande sladd och ”batteridel” som
sätts in i en systemkamera för att på så sätt få ungefär tre gånger
längre batteritid än med originalbatteriet.
The PowerVault DSLR finns i fem varianter (för batterierna
Canon LP-E6 och LP-E8, Nikon EN-EL14 och EN-EL15 samt Sony
FW-50) och har också 2.1A USB ut, så man kan ladda exempelvis
surfplattan eller mobilen.
Det tredje, smarta, batteriet som demonstrerades på Photokina
är Jupio PowerVault 3000 Travel Adapter – en reseadapter med
kontakter för USA, Europa, UK, Asien och Australien kombinerat
med en inbyggd powervault och två USB-utgångar.
Förutom att arbeta på Jupio driver David Zunino tillsammans
med sin far även Sveriges äldsta fotobutik, Brunos Bildverkstad,
på Västerlånggatan 36 i Gamla Stan i Stockholm. n
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INSTEG MED SNAPBRIDGE

BILHEADSET

Order Nordic AB har lanserat Champion CHCH110 som den optimala
följeslagaren i bilen. Det är en kombinerad USB-laddare som kan
ladda en smartphone samtidigt som den har ett trådlöst headset som
laddas när det placeras i enheten. Med headsetet kan man svara/
lägga på samtal samt starta/pausa musik utan att använda telefonen.
Genom att headsetet laddas när det placeras i laddaren behöver
man aldrig bekymra sig för att batteriet ska vara slut när man behöver det. Att det dessutom är utrustat med HD ljudkvalitet och CVC
brusreduserande chip gör inte saken sämre, berättar Order. Headsetet är tillverkat med ett yttre i rostfritt aluminium som sandblästrats
för att ge det en vacker finish och skön känsla.
Headsetet stödjer dessutom sammankoppling till två separata
telefoner samtidigt, vilket gör att både föraren och passageraren kan
använda headsetet. När man kör och behöver ta ett samtal lyfter
man bara på headsetet och samtalet kopplas automatiskt över, vilket
minskar risk för olyckor i trafiken. Laddaren har en svag magnet
inbyggd vilket ska säkerställa att headsetet alltid laddas på ett korrekt
sätt.
USB-laddaren har inbyggt överspänningsskydd och ett smart
system som anges säkerställa att laddningen anpassas efter enheten.
USB-utgången är på 1A och kan ladda smartphone, navigator eller
liknande enhet.
Laddningstiden anges till 1,5h, standby-tiden 48h och samtalstiden
1,5h. n
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Nikon har lanserat D3400, en D-SLR-kamera i DX-format som skall
göra det superenkelt att fotografera i hög kvalitet och direkt dela med
sig av bilderna. D3400 är Nikons första D-SLR-kamera på instegsnivå
som har SnapBridge*, vilket anges göra den här kameran perfekt för
den som vill gå från enklare bilder till riktig fotografering, och som vill
kunna dela bilderna på språng.
Nikons SnapBridge använder Bluetooth low energy (BLE) vilket gör
att kameran kan upprätthålla en konstant anslutning till en smartphone eller surfplatta utan att det drar mycket energi. När man fotograferar med D3400 går det att synkronisera foton automatiskt, var man
än är. Det är bara att öppna den smarta enheten som är parkopplad
med kameran så finns fotona redan där, redo att delas. Utan krångel
eller väntetid.
Kamerans sensor i APS-C-format har 24 megapixlar, och kameran
kan ta upp till fem bilder per sekund samt spela in video i Full HD
1080/50p.
– D3400 är ett spännande tillskott i Nikons populära D3000-serie.
Kameran innehåller välbeprövad förstklassig teknik från Nikons mer
avancerade D-SLR-kameror, och den är otroligt användarvänlig, precis
som övriga kameror i instegssortimentet. Framförallt innebär den
ständiga anslutningen via SnapBridge att användarna kan utforska
”riktig” fotografering utan att behöva sakna den uppkoppling de är
vana att ha genom sina smartphones, säger Jordi Brinkman, produktchef på Nikon Europe.
* Eftersom D3400 inte har stöd för WiFi kan följande SnapBridgefunktioner inte användas: fjärrfotografering med en smart enhet,
överföring av stillbilder i originalstorlek, överföring av film. n

FYSISKA REGLAGE FÖR DATOR

Network Innovations avdelning NI Premium Brands lanserar nu Palettes produkter i Norden. Palette erbjuder intuitiva, snabba och exakta
redigeringsmöjligheter för fotografer, videoredigerare, musiker och
spelentusiaster. Palette består av skjutreglage, rattar och knappar
som magnetiskt kopplas samman med varandra.
Till skillnad från att arbeta med ett vanligt tangentbord och mus,
kan användare av Palette helt anpassa layouten och funktionen på
varje styrmodul för att passa favoritprogramvaran samt optimera
arbetsflödet. Den valda layouten speglas i realtid i den medföljande
programvaran, där användaren enkelt kan anpassa kontrollerna för
olika arbetsflöden.
– Palettes ambition är att skapa en ny kategori hård- och mjukvara,
som minskar gapet mellan det fysiska och digitala på ett sätt som tar
hänsyn till att vi alla arbetar på olika sätt. Vi är mycket glada över att
se hur människor använder Palettes kontroller för att göra interaktionen mer naturlig och rolig, säger Calvin Chu, grundare och VD.
På mjukvarusidan samarbetar Palette med stora programvarupartners, till exempel Adobe, för att bygga djupa integrationer. På Palettes
hemsida finns även en community, där användare kan dela Palettelayouter och tips med varandra.
Palette finns till försäljning och säljs i kit med 5, 8 alternativt 15
moduler. n

P ROD U KTNYHE TER
TERRÄNGNAVIGATORN ÄR TILLBAKA

Garmin presenterar nu GPSMAP 276Cx – en uppgradering av företagets klassiska 276C som lanserades 2004 och som sedan dess har
visat otaliga människor över hela världen sin mångsidighet på både
land och vatten. 276Cx har mängder med välbeprövade klassiska
funktioner, men den senaste tekniken som har utvecklats under det
senaste decenniet. GPSMAP 276Cx har både GPS och GLONASS-mottagare med HotFix för snabbare mottagning och bättre prestanda i
tät skog plus att en extern antenn kan anslutas. Den har en 5-tumsdisplay som anges synas tydligt i solljus, trådlös kommunikation och
både barometrisk höjdmätare och 3-axlad kompass. Med en mängd
robusta monteringsalternativ samt stöd för både Li-Ion och AA-batterier är GPSMAP 276Cx redo att hjälpa användaren att navigera i de
mest krävande miljöer.
– Vi är glada över att kunna presentera en uppdaterad version av
vår klassiska navigator. Det är många som har efterfrågat GPSMAP
276Cx eftersom den passar lika bra på land som vatten, säger Martin
Resch, produktchef för Garmin Outdoor.
Med IPX722 vattenskydd är den redo för både väder och vind, och
den har upp till 16 timmars batteritid med det uppladdningsbara batteriet och upp till 8 timmar med AA-batterier.
GPSMAP 276Cx levereras med en förinstallerad topografisk karta
över Europa, en grundkarta över hela världen och ett års kostnadsfri prenumeration på BirdsEye satellitbilder. Dessutom är GPSMAP
276Cx kompatibel med en mängd andra kartor som Garmin TOPO,
BlueChart g2-sjökort, CityNavigator, Custom Maps och rasterkartor. n

ROUTER MED 802.11AD

Med lanseringen av TP-Links Talon AD7200 ger vi oss in i en ny era
routrar, menar företaget, som anger att Talon AD7200 är världens
första router med stöd för WiFi-standarden 802.11ad, som anges
höja ribban för internethastigheter och gör anslutningen upp till tre
gånger snabbare.
Med 802.11ad uppnår TP-Links Talon AD7200 hastigheter på upp
till 4,6Gbps på 60GHz-frekvensbandet, anger företaget. Routern har
32 inbyggda antenner och utnyttjar så kallad Multi-Band-teknologi,
som med tre frekvensband ska leverera en sammanlagd hastighet
på upp till 7,2Gbps (upp till 800Mbps på 2,4GHz-banden, 1733Mbps
på 5GHz-bandet samt 4600Mbps på det nya 60 GHz-bandet). Denna
teknologi inte bara ökar hastigheten, utan gör det också möjligt att
uppnå maximal prestanda även när flera enheter är anslutna till
nätverket, berättar TP-Link.
AD7200 stöder så kallad MU-MIMO-teknologi (Multi-User,
Multiple-Input, Multiple-Output på alla tre frekvensband) vilket gör
att routern klarar flera enheter samtidigt, och den ska ge upp till tre
gånger snabbare trådlös anslutning.
Under skalet finns 1,4GHz dual-core-processor och när det gäller
anslutningar finns fyra Gigabit Ethernet-portar och två USB 3.0-portar. n

ROBUST & TRÅDLÖS

Philips nya Bluetooth-högtalare ShoqBox SB300 ska klara de värsta av
förhållanden. Den är robust, stöttålig och vattentät och erbjuder inte
bara ett imponerande ljud, utan även ljuseffekter i varierande färg
som pulserar i takt med musiken, meddelar Philips, och berättar att
det tunga basljudet från denna kompakta enhet får igång vilken fest
som helst, även om du är på språng.
Högtalaren är konstruerad efter IPX7-normer, och klarar en meters
djup under ytan i 30 minuter. Och även om man tappar högtalaren
från en meters höjd två gånger i veckan de kommande fem åren ska
den fortfarande vara hel och fungerade.
Det framåtriktade 1,5-tumselementet i kombination med de
dubbla baselementen på sidorna anges leverera en oväntat kraftfull
bas och en imponerande precision i ljudet trots högtalarens kompakta yttre. Ett knapptryck är allt som krävs för ett handsfree-samtal i
och med den inbyggda mikrofonen.
– Denna högtalare är praktiskt taget okrossbar. Du kanske inte förväntar dig att en sådan här liten och behändig högtalare kan blåsa liv
i festen, men det gör den – i kombination med en ljusshow! SB300 är
verkligt robust och kan tas med överallt utan att du behöver oroa dig
för att den ska komma till skada, säger Daniel Lindén, marknadschef
på Gibson Innovations.
Batteritiden anges vara upp till åtta timmar. n

RATEKO 3/2016 43

PR OD UK T N YH ETER
COMPLY FOAM FÖR IN-EAR

NAVIGATORER MED WIFI & RÖSTKONTROLL

TomTom har lanserat TomTom GO, en ny serie navigatorer med
inbyggd WiFi. Serien anges vara den mest avancerade hittills och uppdateringar sker nu utan sladdar eller datorer tack vare den trådlösa
uppkopplingen. Navigatorn har röstigenkänning baserad på AI-teknik
(artificiell intelligens) liknande Siri, för exakta svar. Trafikinformation i
realtid och livstidsservice är inkluderat utan extra kostnad.
TomTom GO läser upp textmeddelande, möjliggör handsfreesamtal och är kompatibel med Apples Siri, Google Now, och Microsoft
Cortana. Man kan exempelvis söka destinationer muntligen och låta
TomTom GO läsa upp svaret eller ta emot samtal med röstkontroll.
Men AI-tekniken tar inte slut här. De nya TomTom Go-navigatorerna kan lära sig förarens vanor, vilket betyder att de kan förutspå
en destination när föraren sätter sig i bilen och börjar köra. För den
vanliga pendlingsvägen kommer navigatorn att kunna rekommendera
rutter som undviker trafikköer från start. Vidare så varnar TomTom
GO-navigatorerna föraren om kommande bilköer eller hastighetskameror.
– De nya TomTom GO-navigatorerna visar vårt fokus på att göra
teknik så lätt att använda att alla kan dra nytta av den. WiFi-uppdateringar, smartphoneintegration, att förutspå din destination, till och
med livstidsservice. Varje funktion bidrar till att underlätta stressen
som kan associeras med bilkörning, och tillåter folk att slappna av och
njuta av resan istället, säger Corinne Vigreux, medgrundare och chef
för TomTom Consumer.
TomTom GO-enheterna finns i fyra olika versioner TomTom GO
5200 och 6200 har 5- respektive 6-tumsskärm och SIM-kort för liveuppdateringar. De enklare modellerna TomTom GO 520 och 620 har
samma skärmstorlekar men kräver en smartphoneuppkoppling för
liveuppdateringar. n
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Om du upplever att det kommer in störande ljud från omgivningen
när du lyssnar på dina hörlurar eller ännu värre, att lurarna ramlar ur
öronen gång på gång, så finns det nu ett botemedel, meddelar Isolda,
som är exklusiv distributör av Comply Foam i Norden. Comply Foam
tillverkar proppar - som passar i princip alla in ear-hörlurar - i ett
patenterat skummaterial som effektivt ska isolera bort störande ljud
och få ett bra fäste i öronen.
Complys proppar finns i tre modeller; Sport, Isolation och Comfort.
* Sport har ett lite grövre skummaterial för extra bra fäste i öronen
vid hög fysisk aktivitet.
* Isolation isolerar extra bra mot omgivningens ljud för att skapa
en extra klar och störningsfri lyssningsupplevelse.
* Comfort har en rundad form som anges sitta skönare i örat framför allt för den som använder sina hörlurar mycket.
De tre olika modellerna går att få i Plus-version, vilket innebär att
proppen är utrustad med SweatGuard (Sport) eller Waxguard (Isolation och Comfort) som skyddar hörlurarna från att svett, fukt och vax
tränger in i dem.
Fördelarna med att använda Comply Foam anges vara flera – basen
ska upplevas starkare och man kan spela på lägre volym. Materialet
är flexibelt och följer hörselgångars form och rörelser, för oslagbar
isolering samtidigt som propparna sitter kvar stabilt i öronen. Materialets mjukhet ska också ge mycket god komfort.
Comply Foam finns i storlekarna small, medium och large, och
de finns också i fyra olika storlekar på den inre kärnan för att passa
i princip alla hörlursmärken på marknaden. På företagets hemsida
(www.complyfoam.com) finns en ”Fit Finder” där man kan leta upp
exakt vilken produkt man ska välja till sina hörlurar. n

HEADSET FÖR SPELARE

SteelSeries har presenterat Arctis, som en ny produktserie med tre
headset som krossar alla förutfattade meningar om vad ett headset
ska vara.
– Arctis är inte ett spelheadset – det är en serie av headset för spelare. En serie som sätter våra användare och deras behov i centrum.
Serien bryter samtidigt med en tråkig tendens att bra ljud försvinner
bort bland en massa funktioner som tvingar användare att spendera
mer pengar för att uppnå den ljudkvalitet de vill ha. Ett SteelSeries
Arctis-headset ger dig alltid enastående ljudkvalitet – vilka funktioner
du vill betala extra för är helt upp till dig, säger Ehtisham Rabbani,
SteelSeries verkställande direktör.
Varje headset i Arctis-serien är byggt med SteelSeries bästa
högtalarelement och SteelSeries ClearCast, en ny brusreducerande
tvåvägsmikrofon som kan döljas i headsetet, och som framförallt
levererar banbrytande ljudkvalitet, anger företaget.
Den nya serien består vid lanseringen av tre headset: Arctis 3, Arctis 5 och det trådlösa Arctis 7 (som kommer i början av 2017). n

P ERSO NNYTT
JABRA

Jabra, som ingår i GN Netcom, har anställt Tero Tolonen som vice President för Product Management. I sin
nya roll kommer Tero globalt att ansvara för business-to-business product management på Jabra. Hans roll
kommer att ha ett starkt fokus på att maximera affärsnytta, balansera nya produktlanseringar och ansvara
för produkters livscykel.
Tero, som kommer att vara stationerad på huvudkontoret i Köpenhamn, har tidigare arbetat för Microsoft i Peking. n

EPSON

Epson har sedan 5 september förstärkt sitt B2B-team med Magnus Hultquist som ny Business Account
Manager ansvarig för projektorer. Hans uppdrag är att driva försäljningen och bredda kanalen för hela
sortimentet från hemmabio till installationsprojektorer.
Magnus har en bred erfarenhet inom projektorområdet och kommer närmast från BenQ där han var
Nordisk Försäljningschef. Han har även en historik på LG, Ingram Micro och Sony vilket gett honom god
inblick i återförsäljarnätet och kanalstrukturen.
– Jag ser fram emot att få representera Epson som är ett innovativt företag som hela tiden utvecklar
nya koncept och driver tekniken framåt. Inom projektorer finns ett brett och mycket spännande sortiment
och min ambition är att arbeta nära kanalen och på så sätt driva försäljningen tillsammans, säger Magnus
Hultquist. n

TRE

Johan Johansson har utsetts till ny vd för mobiloperatören Tre i Sverige. Johan kommer närmast från MTG
där han varit CFO/COO (finans- och operativ chef) för MTG Sverige.
På MTG har Johan haft ledande befattningar i både den operativa verksamheten samt på koncernnivå
inom finans, HR och operations. Närmast kommer Johan från en roll som CFO/COO för MTG Sverige, som
innefattar betal-TV (Viasat), fri-TV (MTGTV), Radio och Viafree. Johan var tidigare också försäljningsdirektör på TeliaSonera Finance och har även jobbat som projektledare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin
(IVA) och KTH Executive School.
– Jag är mycket glad över att ha fått möjligheten att leda Tre i en mycket spännande tid. Tre har tagit
marknadsandelar varje kvartal de senaste nio åren och det kommer bli mycket spännande att få vara en
del av den fortsatta accelererande resan. Tre har gjort ett fantastiskt jobb och byggt bolaget med lönsam
tillväxt. Det känns inspirerande och roligt att få förtroendet att ta Tre till nästa steg, kämpa för fler och
nöjdare kunder, utveckla bolaget och därigenom bygga långsiktigt värde, säger Johan Johansson. n

GRUNDIG

Arild Westbye (56) är anställd som Nordisk Försäljningsdirektör på Grundig Nordic från och med 3/10.
Arild kommer senast från Tech Data AS, där han var Managing Director. 2001 till 2012 hade han diverse
ledande positioner i Hewlett Packard, bland annat Director and General Manager, Personal System Group
for Scandinavia.
– Företaget har anrika varumärken som Grundig, Blomberg och Beko, samt en bred produktportfölj.
Deras investeringsvilja i varumärkena är spännande i en krävande marknad. Jeg gläder mig till att ta tag i
utmaningen och bidra till ytterligare tillväxt på den nordiska marknaden, säger Arild Westbye. n

TELEPARTS

Jörgen Hjort meddelar att han successivt avslutar sitt uppdrag hos Moon Radio AB, där han kommer vara
kvar längst till och med sista december, för att övergå till tjänsten som Sales Manager på Teleparts.
Jörgen berättar att Teleparts är en av branschens ledade aktörer när det gäller reservdelar och service
till mobiltelefoner/surfplattor med mera, och förutom import och försäljning av reservdelar/displayer
etcetera har företaget en egen serviceverkstad som reparerar produkter samma dag.
Teleparts utbildar även tekniker i skärmbyte och liknande, så man kan göra det själv i sin butik, och tack
vare eget inköpskontor i Kina erbjuder man de bästa delarna till de bästa priserna, anger Jörgen Hjort.
– Jag kommer vara kvar på Moon ett tag till och ansvara främst för kunder som har haft mig som kontaktperson. Hur länge jag kör ”dubbelt” är ännu ej bestämt. Det viktiga är att säkerställa den fantastiska
start Moon har fått på Sharp försäljningen och att Moon även i framtiden ska vara en TV leverantör att lita
på, säger Jörgen Hjort. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Fel vid avlämnande
– efter sex månader
Säljaren svarar för fel som förelåg vid avlämnandet. Fel som visar sig inom sex månader
från avlämnandet ska anses ha funnits då om
inte säljare visar att så inte var fallet.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden köpte en dator för 12 790 kr. Samma dag
upptäckte han att datorn hade pixelfel. Han begärde därför att få byta ut datorn mot en annan
eftersom den hade felet från början.
Säljaren svarade honom att det är OK att en ny dator har upp
till sju pixelfel. Säljaren informerade honom aldrig vid köpet om
att det skulle vara OK med upp till sju pixelfel. Om han hade fått
informationen, hade han köpt datorn hos någon annan återförsäljare.
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Han har själv ägt ett tiotal bärbara datorer och har aldrig haft
ett enda pixelfel tidigare. Han anser att det är orimligt att en ny
dator för nästan 13 000 kr ska ha fel på skärmen.
Kunden begär att få omleverans med en ny dator.

Säljaren svarar

Säljaren motsätter sig köparens krav.
Trots att det finns en hög industristandard under tillverkning är
det svårt att helt undvika defekta pixlar eller subpixlar på dagens
monitorer. Därför har olika tillverkare en viss toleransnivå eller
felmarginal för hur många defekta pixlar som kan återfinnas på
enheten innan den kan klassas som defekt.
I detta fall handlar det om en dator där tillverkaren tillåter
5-7 defekta pixlar beroende på färg och placering. Skärmen i sig
har en upplösning på 1 920 x 1 080, vilket innebär att den har
2 073 600 pixlar om man räknar fulla pixlar, eller 6 220 800 om
man räknar med subpixlar. Att 5-7 av dessa är defekta är därmed
rimligt, och inom felmarginalen.

“
b

ARN

Tvisten som säljaren tolkar det handlar om huruvida datorn
skall anses vara defekt eller inte. Säljaren bedömer i nuläget att
produkten inte är att anse som defekt baserat på den information
köparen lämnat, men för att vara säker rekommenderar säljaren
att datorn skickas till tillverkaren för bedömning och kontroll.
Att köparen inte blivit informerad om detta i samband med
köpet är beklagligt, men säljaren anser inte att det är skäl nog att
byta ut datorn helt på goodwill.
I kassan hänvisades till en hemsida med följande information
om pixelfel:

LCD Screen Bad Pixel Policy

All notebook displays use TFT technology, manufactured according to high industry standard to guarantee trouble-free personal
computing. Nevertheless, your display may have cosmetic imperfection that appears as small bright or dark spots.
This is common to all LCD displays and cannot be avoided by
any of our models. These imperfections are caused by one or
more defective pixels or sub-pixels. MSI follows the common bad
pixel policy from the industry.
Following the industry standard, MSI warrants a defective LCD
display as having 5 or more bad pixels*. It’s required that users to
contact the original <Seller> within 30 days from the invoice date
for a replacement.
* 5 abnormal pixels for 14” or smaller LCD display and 7 abnormal pixels for 15” or larger LCD display.

Skälen för beslutet

”Det framgår av konsumentköplagen att en vara bland annat
i fråga om kvalitet ska stämma överens med vad som följer av
avtalet. Om varan inte gör det ska den anses felaktig. Detsamma
gäller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen
med fog kunnat förutsätta.
Säljaren svarar för fel som förelåg vid avlämnandet även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex månader från
avlämnandet ska anses ha funnits då om inte säljare visar att så
inte var fallet eller detta är oförenligt med varans eller felets art.
Det är ostridigt att datorskärmen har pixelfel. Enligt nämnden
avviker skärmen därmed från vad köparen haft anledning att
förutsätta, eftersom bolaget inte vid köpet reserverat sig för att
sådana fel kunde föreligga. Hänvisningen vid kassan till bolagets
hemsida kan inte anses innefatta en tydlig reservation beträffande varans kvalitet och påverkar inte nämndens bedömning.
Felet har visat sig inom sex månader från avlämnandet. Bolaget
har inte visat att felet inte förelåg vid avlämnandet eller att det
skulle strida mot felets art att så var fallet.
Säljaren är därmed ansvarigt för felet. Då säljaren inte erbjudit
sig att åtgärda felet är köparen berättigad till omleverans av ny
dator. Hans begäran ska således bifallas.”

Nämndens beslut

”Nämnden rekommenderar säljaren att omleverera en ny dator
till köparen.” n

Uppgraderad smartphone
På Doro tycker vi att tekniken inte bara ska vara smart, den ska
även vara enkel och logisk. Med Doro Liberto® 825 och Doro
8030 är det lätt att hålla kontakten även för den ovana smartphoneanvändaren. Våra mobiler har 4G, smidig kamera, tydliga
ikoner och ett unikt och logiskt gränssnitt som gör dem enkla
att använda. Visste du att Doro är marknadsledande inom
mobiltelefoner för seniorer? Nu vet du det!

Unikt användargränssnitt
Enkel navigering med tydliga
instruktioner och enkelt språk.

My Doro Manager
Fjärrsupport och hjälp på
distans.

Tydligt ljud
HD-voice. Fungerar
med hörapparat.

“Det är så enkelt och jag har inte
behövt be någon om hjälp!”

Madelein Månsson, 72
Aerobicinstruktör och DJ

Hitta närmaste återförsäljare och läs
mer om våra smartphones på doro.se
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ELON GROUP IN I HEMELEKTRONIKBRANSCHEN

TURA UTÖKAR INOM SDA

Tura Scandinavia är från 21 juli distributör av MorphyRichards i Sverige, Norge och Finland. I och med detta utökar Tura sin produktportfölj inom SDA (Small Domestic Appliances). MorphyRichards grundades i England 1936 och är sedan 1973 en del av Glen Dimplex Group i
Irland. Koncernen har betydande marknadspositioner inom industrin
för hushållsapparater över hela världen. Med en årlig omsättning på
cirka 20 miljarder kronor sysselsätter koncernen 8 500 personer.
MorphyRichards strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter med tidsenlig och aktuell design och revolutionerande teknik,
anger företaget. n

PANASONICS AKADEMI – EN LYCKAD SATSNING

För ett drygt år sedan öppnade Panasonic Heating & Cooling en Akademi. Med ett år passerat kan Panasonic konstatera att satsningen
är en framgång med ett hundratal besökare på ett år. Sedan en tid
tillbaka har Panasonic byggt upp ett liknande center i Danmark och
planerar nu ytterligare ett center i Norge.
Värme- och kyllösningar för kommersiella fastigheter, luft-vattenlösningar för villa- och fritidshus och så de senaste molnbaserade
tjänsterna på marknaden. Det gäller att hålla sig a jour. Ett besök på
Panasonic-Akademin (Pro Academy) ger installatörer, återförsäljare,
konsulter och arkitekter en inblick i de senaste och viktigaste produkterna som företaget kan visa upp. Utbildningscentret är dock lika
mycket ett träningscenter, där Panasonics partners kan förfina sina
kunskaper och utveckla sin expertroll, anger företaget.
– Intresset har varit över förväntan och Akademin har redan
besökts av ett hundratal personer. Det kommer hit kunder, distributörer och andra samarbetspartner som vill ha utbildning och få reda
på detaljer och möjligheter med Panasonics produkter samt det allra
senaste som vi kan erbjuda Att designa ett projekt är en viktig del av
min vardag. Vi finns tillgängliga för våra partners i arbetet att hitta
den mest energieffektiva lösningen, säger Anders Ax, Area Manager
Sverige inom värme-och kyllösningar på Panasonic. (bilden till höger).
Anders Lindh, är försäljnings-, marknads och utbildningsansvarig
på Tesab AB och planerar att skicka mellan 15 till 20 personer till Pro
Academy under hösten.
– Vi har Panasonic som en del av vår produktportfölj. Kompetensutbildning är mycket viktigt för oss och våra tekniker. Det här
är därför en mycket viktig möjlighet för oss att lära oss mer och få
den senaste kompetensen på området. I början på april, då mässan
Nordbygg pågick hade vi ett bra event hos Panasonic där vi fick se de
nya CO2-produkterna. Nu vill vi att våra tekniker ska få lära sig ännu
mer, säger Anders Lindh.
– Jobbar man med våra produkter behöver man en kontinuerlig
uppdatering om det senaste. I Stockholm får vi besök av våra partners och kunder varje vecka så nu ser vi fram emot att dra nytta av
våra erfarenheter här lokalt och erbjuda kunder och partners även på
våra andra nordiska marknader, säger Anders Ax. n
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ELON Group meddelar att man fortsätter att stärka sin strategiska
position som navet för fackhandel i Norden. Det helägda dotterbolaget Euronics Norge bildar tillsammans med Euronics Sverige ett gemensamt inköpsbolag – Euronics Nordic. I och med detta samarbete
kommer båda bolagen att få tillgång till bättre konkurrensvillkor och
en struktur som möter framtida behov, anger företaget.
– Det pågår strukturella förändringar i vår bransch som kräver
nytänkande. Vårt gemensamma bolag påvisar fackhandels styrka och
fördelar. Med vår lokala närvaro, våra personliga relationer och vår
höga servicenivå kommer vi att ge marknadsjättarna en match. Vi
jobbar med stora inköpsvolymer vilket innebär att vårt bolag kommer
att göra avtryck även i konsumentled, menar ELON Groups koncernchef Christer Larsson.
Huvudfokus för det nya bolaget är samordning av sortiment och
dess volymer i Norge och Sverige. Bolaget kommer att använda sig av
EEL ABs lager- och logistiklösning.
– Euronics Norges butiker har sedan 2014 fått vitvaror och småelsprodukter levererade via EEL i Örebro. Att nu även nyttja denna
lösning för brunvaror kommer att förenkla mycket i vår verksamhet,
säger Kenneth Baltzersen, VD för Euronics Norge.
Euronics Sveriges VD Peter Håkansson tror starkt på samarbetet i
det nya bolaget som ett sätt att möta omvärldens krav.
– Vår främsta fördel med bildandet av Euronics Nordic är att vi
tar steget att bli nordiska istället för enbart svenska. Vi får ett nytt förhandlingsperspektiv som är positivt för de nordiska konsumenterna
och vi kommer med våra sammanlagt 145 butiker blir störst i Norden
inom fackhandeln för hemelektronik, säger Peter Håkansson.
I koncernen ELON Group ingår butikskedjorna ELON och Elkedjan
med sammanlagt 400 butiker i Sverige samt Euronics Norge med
70 butiker i Norge. I koncernen finns även EEL Teknik med 2 000
elektriker över hela Sverige. Butikerna och Teknikbolagen ägs av sina
handlare vilka i sin tur är delägare i moderbolaget ELON Group. Tillsammans med Euronics Sverige med sina 75 butiker är detta Sveriges
största inköpsorganisation, och ELON Group Nordens största vitvarukoncern. Den sammanlagda omsättningen för bolagen är närmare 6
MDSEK exklusive moms.
Euronics Norge, Euronics Sverige och ELON Group är samtliga medlemmar i hemelektronikkedjan Euronics International som med över
11 000 butiker i 31 europeiska länder omsätter drygt 160 MDSEK. n

VITT
KENWOOD & DESSERTMÄSTARNA

Programmet Dessertmästarna i Kanal 5 har fått en självklart plats i
svenskarnas hjärtan och är nu tillbaka i rutan med en fjärde säsong,
berättar Kenwood. De sju deltagarna som tävlar om titeln årets Dessertmästare utvärderas varje vecka i sina konditorkonster av namnkunniga juryn Roy Fares, Sebastien Boudet och Magnus Johansson.
Till sin hjälp har deltagarna en Kenwood Chef Sense och Kenwood
kMix stavmixer för att skapa bakverken som tar någon av dem segrande ur finalen.
– Kenwood finns alltid med där kreativiteten till mat och bakverk
flödar, därför är vi extra stolta att sponsra Dessertmästarna. Här bevisas att användarvänliga produkter av hög kvalitet är självklara hjälpredor för människor med passion för sötsaker. Vi vill uppmana alla att
våga mer i köket, säger Ulrika Ekelund, marknadschef på Kenwood. n

NESPRESSOS POP-UP BOUTIQUES

I ledet att bli ännu mer tillgängliga för sina clubmedlemmar öppnade
Nespresso den 15 juni dörrarna till ytterligare en Pop-up Boutique, i
Täby Centrum, beläget 15 km norr om Stockholm.
– Efter det varma mottagandet i Mall of Scandinavia är det med en
stor glädje vi öppnar ännu en Boutique i Stockholmsområdet. Att vi
denna gång öppnar i Täby Centrum känns rätt och ett naturligt steg
till att komma våra clubmedlemmar ännu närmare, sade Johanna
Krook, Marknadschef på Nespresso Sverige, i samband med öppnandet.
Och Nespresso expanderar under oktober månad med ytterligare
två Boutiques i Sverige, denna gång i Väla Centrum (nära Helsingborg)
samt Kungsmässan (Kungsbacka). Butikerna, som också blir Popup Boutiques, kommer att bli Sveriges sjätte och sjunde Nespresso
Boutique (den första öppnades 2006 i Stockholm) och är ett steg i
Nespressos satsning att komma ännu närmare sina clubmedlemmar.
– Väla har redan satt sig på kartan som Skåne och Södra Hallands
modecentrum och som en destination för shopping med ”det lilla
extra”. Det tror vi absolut innebär att en kund på Väla också är en
kund för Nespresso. Kungsmässan har sedan starten 1973 medvetet
fokuserat på att erbjuda en för Västkusten unik shoppingupplevelse.
Man har ett fokus på kvalité och gör medvetna val i de butiker man
erbjuder sina kunder. Det gör att vi på Nespresso självklart tycker att
vi kan komplettera det nuvarande utbud med något nytt som absolut
passar in på Kungsmässan, säger Henrik Friskopp, National Boutique
Manager på Nespresso Sverige & Finland. n

EEL FORTSÄTTER SATSA PÅ ÖREBRO

EEL har påbörjat ett större arbete med att importera produkter under
eget varumärke och fram tills nu är det främst personal i Mariestad
som har arbetat aktivt med detta.
– De synergieffekter vi kan göra med en gemensam organisation
på en och samma plats gör att vi nu flyttar verksamheten till Örebro.
Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra gällande att behålla
verksamheten i Mariestad eller inte och vi har landat i att det på sikt
är strategiskt och ekonomiskt riktigt att flytta den till Örebro, säger
Christian Borell, EEL ABs VD.
Verksamheten i Mariestad inbegriper idag service, eftermarknad
och en sourcingavdelning. De 12 personer som berörs i och med flytten erbjuds samtliga att följa med till Örebro. Själva flytten beräknas
ske under första kvartalet 2017. n

TRE NYA FLAGSHIP SHOWROOMS

Gaggenau öppnade nya Flagship showrooms i London och Wien kort
efter att man öppnat företagets första tyska showroom i München.
Den exklusiva tillverkaren av hushållsapparater har förvandlat sitt
traditionella varumärke till en konkret upplevelse av tidlös företagsdesign, anger företaget.
Som i alla Gaggenaus showrooms finns här en historievägg tillverkad av timmer från Schwarzwald, där företaget grundades, som visar
milstolpar i Gaggenaus 333 år långa historia. Varje showroom visar
upp hur varumärket har blandats med lokal arkitektur och kultur. De
bjuder in till exklusiva matlagnings- och kulturevenemang för kunder,
designers, arkitekter, affärspartner och media.
I maj fick vi se Gaggenaus senaste presentation i ett helrenoverat showroom i två våningar i en kulturmärkt byggnad på Wigmore
Street i London, som hos lokalbefolkningen har smeknamnet ”Kitchen Alley”.
Gaggenaus 133 m² stora showroom i Wien presenterar företaget i
tre rum där man skall få en upplevelse för alla sinnen. Här kombineras österrikisk vinkultur och Wiens kaffekultur. Gaggenau meddelar
att man valde den smakfulla arkitekturen i Münchens Bogenhausenkvarter för att framhäva sitt varumärke i en lokal på 220 m².
År 2011 innebar öppnandet av det första skandinaviska showroomet i Stockholm. Det senast invigda showroomet var det i Guangzhou i slutet av 2015. Designen skall framhäva Gaggenaus varumärke
samtidigt som den integrerar den lokala arkitektoniska omgivningen
och kulturen, oavsett om det är i New York, Dubai, Shanghai, Beijing,
Istanbul, Amsterdam, Stockholm eller Paris – eller i London, München
eller Wien. n
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brukningen världen runt med 18,4 procent
samtidigt som omsättningen ökat med 70
procent.

Stora investeringar

Från vänster: Dr Eduard Sailer (dir teknik), Dr Stefan Breit (dir teknik), Dr Reinhard Zinkann
(delägare och vd), Olaf Bartsch (dir finans och administration), Dr Markus Miele (delägare och
vd) och Dr Axel Kniehl (dir marknad/försäljning).

Miele ökar

F

Stark dynamik

I Tyskland uppnådde Miele 1,1 miljarder
euro i omsättning vilket motsvarar en
ökning med 6,9 procent. Utanför Tyskland ökade affärsverksamheten med 6,3
procent varvid framför allt USA, Australien, Storbritannien och Kina utmärker
sig. På grund av den oproportionerligt
stora tillväxten i Tyskland sjönk andelen av
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Positiv prognos för 2016/17

omsättningen utanför Tyskland något, från
70,3 till 70,1 procent.
Affärsområdet Miele Professional, bestående av tvätteriteknik, diskmaskiner för
professionellt bruk och medicintekniska
produkter såsom diskdesinfektorer och
sterilisationsutrustning för sjukvård och
laboratorier, har uppnått en omsättning på
476 miljoner euro. Det är 27 miljoner euro
eller 6,0 procent mer än föregående år,
med tillväxt i alla kategorier. Miele Professional andel utgör 13 procent av totalomsättningen med stigande tendens.

Om prognosen för det innevarande
verksamhetsåret uttalar sig Mieles ledning
”återhållsamt optimistisk” med hänvisning
till politiska och ekonomiska oroshärdar i
världen där ingen avspänning är i sikte och
folkomröstningen om Brexit som minskar
konjunkturförväntningarna. Trots detta utgår man från tillväxt för omsättning, stycktal och marknadsandelar utan att närmare
uttrycka detta i kvantitet. Miele erbjuder
också det största programmet vitvaror
som kan kopplas upp i nätverk och styras
med mobilen och fortsätter konsekvent att
utvidga sortimentet. Varumärket Mieles
anseende har i över tio år understrukits av
resultatet i ”best brands” imagestudie som
baseras på tusentals kundomdömen och
har genomförts av GfK tillsammans med
andra partners och där Miele bibehållit första platsen med stort försprång till
konkurrenterna i alla kategorier.

Fortsatt global utbyggnad

Förändringar i ledningen

Miele berättar att företagets omsättning 2015/16 var 3,71 miljarder euro, vilket innebar en ökning med 6,4 procent, samt att
man på 16 år sänkt energiförbrukningen med drygt 18 procent
samtidigt som man ökat omsättningen med 70 procent.
amiljeföretaget Miele har
uppnått en markant omsättnings- och sysselsättningsökning. Världens ledande tillverkare av
premiumvitvaror omsatte 3,71 miljarder
euro verksamhetsåret 2015/16 med brytpunkt 30 juni 2016. Det är 224 miljoner
euro eller 6,4 procent mer än föregående
år. Antalet anställda överstiger för första
gången 18 000. Investeringarna uppgick till
184 miljoner euro.
Med dessa siffror uppnår Miele ännu en
gång sitt strategiska mål, att fortsätta växa
på ett stabilt och hållbart sätt bortom alla
konjunkturcykler. Den aktuella omsättningsökningen uppnåddes ”organiskt” det
vill säga utan uppköp av andra tillverkare
eller varumärken och utan externt kapital.
Och precis som föregående år låg omsättningsökningen signifikant över genomsnittet de senaste tio åren.

Under det avslutade verksamhetsåret
investerade Miele-gruppen sammanlagt
184 miljoner euro. Det är 34 miljoner eller
23 procent mer än föregående år. Den
påtagliga ökningen beror på investeringar
i utvecklingen av nya produktserier, utveckling och omställning på olika tillverkningsplatser samt fortsatt utbyggnad av
försäljning och logistik på huvudfabriken i
Gütersloh/Tyskland. Miele öppnade också
nya eller helt ombyggda showrooms i
storstäder som Peking, New York, Miami,
Johannesburg, Vilnius, Bukarest, London
och Vancouver.

Brytdagen 30 juni 2016 arbetade 18 370
medarbetare för Miele. Det innebär en ökning med 629 anställda eller 3,5 procent.
Det utfaller framför allt på Mieles dotterbolag i USA, Kanada, Australien, Danmark,
Storbritannien och Spanien på grund av
stigande omsättning. Mieles hållbarhetsrapport 2015 uppfyller den högsta rapportstandarden enligt det ledande Global
Reporting Initiative (GRI) G4-riktlinjer.
Till tyngdpunkterna i rapporten räknas
Miele-produkternas energieffektivitet över
hela livscykeln, betydelsen av satsningar
på personalutbildning samt företagets
långsiktiga planeringsperspektiv. På så sätt
har Miele sedan år 2000 sänkt energiför-

Företagsledningen som vanligtvis består av
fem likaberättigade verkställande direktörer består tillfälligt av sex personer. Sedan
1 april sitter dr Stefan Breit med i företagsledningen som ställföreträdande teknisk
direktör. Han efterträder dr Eduard Sailer
som går i pension i slutet av 2016. Stefan
Breit har varit hos Miele sedan 2007 och
ansvarar för närvarande tillsammans med
Sailer för fabriken i Gütersloh/Tyskland.
Övriga medlemmar i företagsledningen
är Olaf Bartsch (finans/administration),
dr Axel Kniehl (marknad/försäljning) samt
de delägande verkställande direktörerna
dr Markus Miele och dr Reinhard Zinkann
från de båda ägarfamiljerna. n

VITT

Ovan syns en LED-spot från Philips.

Sverige ska halvera sin energiförbrukning från belysning:

Stor okunskap kring nytt
förbud mot halogenljuskällor
EU:s nya förbud mot försäljning av halogenljuskällor trädde i kraft 1 september, men en
ny undersökning från Philips Lighting visar att
mindre än var femte svensk känner till den nya
lagstiftningen.

E

nergibesparingar är verkligen ett ord i tiden, och nu
kommer det nya åtstramningar från EU med syfte att
sänka vår samlade energiförbrukning. Från och med 1
september i år är det förbjudet att sälja halogenljuskällor*, men
en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Philips Lighting
visar att det är något få svenskar känner till.
Hela 84 procent av de tillfrågade svenskarna svarade att de inte
kände till den nya energilagstiftningen och endast 36 procent gör
en medveten insats för att sänka sin energiförbrukning.
Den svenska regeringen satte tidigare i år upp ett ambitiöst mål
– att halvera energiförbrukningen från belysning innan år 2020.
Sverige har, som enda land i Skandinavien, gått samman med 14
andra länder i initiativet Global Lighting Challenge – en världsomspännande kampanj med målet att installera tio miljarder
energieffektiva ljuskällor innan år 2020.
– Regeringen i Sverige visar initiativ med ambitiösa mål, vår undersökning pekar på att svenskarna saknar kunskap inom det här
området. Belysning utgör nära en femtedel av världens energiförbrukning, och därför fokuserar vi på att utveckla energieffektiv
LED-belysning. Tekniken har gjort stora framsteg sedan halogenljuskällorna lanserades, och numera kan vi sänka energiförbrukningen för både företag och privathushåll, säger Johan Lång,
country manager för Philips Lighting i Sverige som står bakom
undersökningen.

Stort intresse för gröna lösningar

Av de fem länder som deltog i undersökningen är Sverige det land
med mest okunskap kring det stundande förbudet mot halogenljuskällor. Svenskarna är dock positivt inställda till energiför-

bättringar. 97 procent av invånarna kan tänka sig att ersätta sina
befintliga ljuskällor med LED, om det finns alternativ som liknar
deras nuvarande produkt.
– LED-teknologin har utvecklats enormt de senaste åren, och
idag kan vi erbjuda lösningar som WarmGlow, med 90 procent
energibesparingar jämfört med halogenteknologin. De nya LEDljuskällorna är designade för att likna de gamla halogenspotarna,
så att människor kan spara energi utan att ändra på stilen i hemmet. Dessutom visar vår undersökning att många svenskar tror
att LED-lampor avger ett kallt ljus vilket inte är sant. LED-ljuset är
varmt och behagligt ljus vilket kommer att ge en positiv överraskning till många, säger Kenneth Grönholm, Commercial Leader,
Philips Consumer Lighting, Nordic.
Philips Lighting deltar i initiativet Global Lighting Challenge, och
har som målsättning att sälja två miljarder LED-ljuskällor innan
2020.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av ResearchNow för Philips Lighting,
med 5 015 respondenter från Tyskland, Storbritannien, Frankrike,
Sverige och Belgien. n
* På www.energimyndigheten.se finns följande information:
Riktade 230V halogenlampor fasades ut 1/9 2016
Första september 2016 skärptes energieffektivitetskraven
på riktade halogenlampor för nätspänning (230 volt) enligt
etapp 3 i ekodesignförordning 1194/2012. De skärpta kraven
är på samma nivå som för riktade lågspänningshalogen (12
volt etc.) vilket i praktiken innebär att riktade halogenlampor
för nätspänning (230 volt) nu fasas ut eftersom de inte är lika
effektiva som riktade halogen och lampor för lågspänning (12
volt etc.).
Rundstrålande 230V halogenlampor fasas ur 1/9 2018
Den 1 september 2018 skärps kraven på rundstrålande lampor vilket i praktiken gör att 230 volt rundstrålande halogen
kommer att fasas ut. n
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Anders Ax, Area Manager Sverige inom värme-och kyllösningar på Panasonic, vid en av företagets produkter.

Panasonic Heating & Cooling:

Ska fördubbla omsättningen
2015 blev ett starkt år för Panasonic Heating & Cooling i Sverige med en ökad omsättning på 30 procent. Målet är att
fördubbla omsättningen på tre år, bland annat med ett ännu
större fokus på miljön, berättar företaget.

F

örsäljningen av värme- och kyllösningar har ökat de senaste
månaderna enligt Branschorganisationen Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP) och en av de tillverkare
som har tjänat på den positiva trenden är
Panasonic.
– Vi har haft ett mycket bra år i Sverige och Norden och det är vi extremt
glada för. Vi har sålt mer än planerat och
har därför anställt fem personer till vårt
Sverigekontor/i Norden under det senaste
året för att möta efterfrågan. Nyckeln till
vår framgång är dels våra duktiga medarbetare och partners som har gjort ett
strålande jobb. Sedan har givetvis även
våra produkters höga kvalitet bidragit och
att vi håller en hög servicenivå. Det visade
sig också vara helt rätt att satsa på B2B, sä-
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ger Anders Ax, Area Manager Sverige inom
värme-och kyllösningar på Panasonic.

Värmepumpar i topp

Målet framöver är att fortsätta att växa.
Planen är att fördubbla omsättningen på
tre år, från 2015 till utgången av 2017.
Försäljningen har ökat på alla områden
men kanske mest när det gäller värmepumpslösningar anpassade för såväl villa-,
fritidshus som kommersiella fastigheter.
Panasonic har 35 års erfarenhet på
marknaden av värme- och kyllösningar
och har i dag en miljon kunder. Panasonic levererar värmepumpslösningar för
alltifrån sommarstugor till mer avancerade
lösningar för stora hotell med 1 000 rum,
och som då levererar både värme och
kyla.

Miljövänligare alternativ

Under 2016, när det gäller hushålls- och
konsumentmarknaden, har fokus legat
mycket på att utöka andelen värmepumpar med R32 och satsningen på mer
miljövänligare alternativ kommer att vara
än mer i fokus framåt.
– Vi släppte en CO2-modell förra året
som togs emot extremt bra. Nu har vi en
hel produktlinje med R32. R32 är det nya
effektivare köldmediet, som med sin låga
GWP (Global Warming Potential) ska ersätta R410A, som de flesta värmepumpar
använder i dag.
Det har funnits ett mycket stort intresse
för vår nya produktserie. Målet är att vi
ska vara den grönaste leverantören i världen 2018, säger Anders Ax.
R32 möter framtida EU-krav och är
betydligt miljövänligare med bara en tredjedels inverkan på den globala uppvärmningen, i jämförelse med R410A.
Panasonic anger att man är en av
producenterna i Sverige som säljer flest
värmepumpar med R32. n

MotionSense —
Shaped to reach further
Varför skulle man använda någonting runt för att rengöra
något kantigt? Med den nya MotionSense, har vi ändrat
formen och reglerna för hur en robotdammsugare ska se ut.
Triangelformen Trinity Shape™ hjälper dig nå varje hörn
i hemmet, medan PowerBrush™ ser till att dammet fångas
upp effektivt. Helt enkelt, en dammsugare som gör allt
det en robotdammsugare gör, fast ännu bättre.
electrolux.se/robotdammsugare

V IT T

Halvårsrapport
29/8 meddelade EHL, via www.ehlnytt.se, att
första halvårets försäljning ökat med sex procent.

TEXT: BENGT ERNSTSSON – BRANSCHKANSLIETS MARKNADSINFORMATION AB
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nder första halvåret ökade försäljningsvärdet inom
MDA med 7 procent medan SDA minskade med
en procentenhet. Detta innebär att totala branschomsättningen ökade med 6 procent jämfört med motsvarande
period 2015. n

Unleash the Power
Mindre dammsugning, mer körglädje.
Med UltraPower glömmer du att du städar. Det är mer
som att du vridit om nyckeln, tryckt ner gaspedalen
och lämnat garageuppfarten bakom dig.
Prova UltraPower – en kraftfull sladdlös dammsugare
från Electrolux – och få samma städresultat som med
en vanlig dammsugare*
electrolux.se/ultrapower

*Baserat på dammupptagningstest på matta i jämförelse med
CyclonPower AE7810, utfört av oberoende testinstitut 2014-09-29.

V IT T

Ergonomi & initiativ
Electrolux visade på IFA2016 bland annat upp
diskmaskiner med nya funktionen ComfortLift,
och strax efter mässan lanserade de ett initiativ inom mat och hållbarhet.

C

omfortLift är en nyhet inom produktkategorin diskmaskiner, med en lyftmekanism för den nedre korgen
som innebär att användaren inte längre behöver böja
sig ner för att fylla eller tömma maskinen. En annan innovation,
som hör ihop med Electrolux ökade satsningar inom tillbehör, är
en korg för vin och champagneglas. Denna produkt, som fått designpriset iF Design Award, gör det möjligt att maskindiska även
de sköraste glas. Electrolux konsumentundersökningar visar att
nästan hälften av alla användare väljer att handdiska vinglas för
att undvika skador.
Den 9-11 september kunde innovationsnyfikna se Electrolux
nya diskmaskin på Media Markt i Gallerian.
– Inom produktkategorin vitvaror är det inte ofta som vi ser
innovationer på samma sätt som till exempel inom telefoni eller
TV. Men i och med denna nyhet tror vi att det kommer att bli
allt vanligare att fler leverantörer kommer att sätta ergonomin i
fokus. Vi kommer att börja sälja den nya diskmaskinen i mitten av
oktober i alla våra 27 varuhus och på mediamarkt.se, säger Hanna
Janse, chef för vitvaror på Media Markt.

Initiativ

Electrolux presenterade 12 september två initiativ för att fokusera
företagets sociala investeringar och samhällsengagemang på mat
och närliggande hållbarhetsfrågor. Målsättningen är att bidra
positivt till stora globala utmaningar som hunger, näringsbrist,
matsvinn och hållbar konsumtion, och därmed stödja Förenta
Nationernas mål för hållbar utveckling.
Som ett första steg grundar Electrolux stiftelsen Electrolux Food
Foundation. Detta skapar en långsiktig plattform för finansiering
av initiativ på detta område, och ger möjligheter för anställda
runtom i världen att engagera sig. Den inledande investeringen
är 10 miljoner kronor. Electrolux går också in i partnerskapet
Feed the Planet tillsammans med den globala kockorganisationen
Worldchefs samt med AIESEC, världens största ungdomsdrivna
nätverk. Feed the Planet blir ett viktigt verktyg där parterna kom56 RATEKO 3/2016

mit överens om att driva ett antal matprojekt de kommande åren.
– Frågan om hur världens växande befolkning ska kunna få tillgång till mat på ett hållbart sätt är en av vår tids stora utmaningar.
Vi anser att Electrolux, som en av världens ledande tillverkare av
köksutrustning, både har ett ansvar och en möjlighet att hjälpa
till på områden som matlagning och konsumtion. Vi har i många
år arbetat globalt med hur våra produkter och verksamheter
påverkar sin omgivning. Nu breddar vi synen på hållbarhet till att
också täcka vår roll i samhället på ett mer fokuserat sätt. Genom
att arbeta tillsammans med Worldchefs och deras 10 miljoner
anslutna kockar kan vi dra mesta möjliga nytta av vår expertis,
globala organisation och professionella nätverk när vi försöker
göra insatser i lokalsamhället, säger Jonas Samuelson, VD och
koncernchef Electrolux.
Målsättningarna är att inspirera bättre mat- och matlagningsvanor bland konsumenter och professionella kockar, att få fler
att välja hållbara och nyttiga alternativ samtidigt som man bidrar
till att minska negativa effekter på miljön. Andra aspekter är att
hjälpa behövande i att få bättre och mer hälsosam mat på bordet,
kunna laga bra mat med knappa resurser, erbjuda yrkesutbildningar och att ge nödhjälp genom organisationen Worldchefs
without Borders.
Det första initiativet som finansieras av Electrolux Food Foundation blir Feed the Planet. Electrolux olika verksamheter kan
därutöver söka finansiering från stiftelsen för att lansera lokala
projekt som stödjer målsättningarna.
Givet den status och roll som många kockar har idag har
Worldchefs en unik möjlighet att påverka agendan och sprida
viktiga budskap om behovet av nyttig mat och hållbar matlagning.
AIESEC, som officiellt utsetts till att bygga engagemang bland ungdomar för FNs mål för hållbar utveckling, kommer att bidra med
frivilliga som hjälper till att driva projekt.
– Jag tror att det här projektet kommer att förändra den globala
hållbarheten inom hotell- och restaurangbranschen. Vårt huvudsakliga fokus är hållbarhetsutbildningar och kampanjer gentemot
både konsumenter och proffs, samt att minska effekterna av
fattigdom genom kompetensutveckling och insatser för nödhjälp.
Electrolux anses vara en hållbarhetsledare i sin bransch och genom att samarbeta med varandra tror jag vi kan göra en skillnad
på dessa områden och hur de påverkar vår planet, säger Charles
M. Carroll, högste chef för Worldchefs. n
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Kampanj! Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!
Gäller för modell BC 7058, MY 7118, RB 7028 och HV 7158.
SEVERIN STÄDAR RENT PÅ MARKNADEN!
Säljtävling för butik – kampanj prova på 30 dagar för konsument – specialpriser för återförsäljare

KAMPANJEN DU INTE HAR RÅD ATT MISSA!
severin-floorcare.com/se

SEVERIN Svenska AB · Tel: 08-12 13 74 00 · info@severin.se · www.severin.se
SEVERIN – är ett tyskt företag och en av Europas största tillverkare av elprodukter för hushållet. Egen design och utveckling under mer än hundra år har skapat ett
program med bredd och kvalitet. I företagets affärsidé ligger att alltid ge mycket för pengarna.
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Robert Marcuse, Severin Svenska AB, i företagets monter på IFA2016, vid kaffebryggaren KA4810 och espressomaskinen KV8090.

IFA2016 – Severin:

Fresh power
I Severins monter på IFA2016 visade företaget
upp en mängd produkter, och fokus låg på
fresh power.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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P

å IFA ifjol var det världspremiär för den tysktillverkade
premiumprodukten Severin Wurster, som skall grilla
korv på bästa sätt, utan att man behöver bekymra sig
om att vrida på korvarna.
Robert Marcuse, Severin Svenska AB, berättar att såserna till
Wurster gillas så mycket att Severin nu säljer dem – och de har
alltså blivit livsmedelsimportörer...
På IFA2016 låg fokus på fresh power, som handlar om sunt
leverna (detox living om man så vill), och i montern demonstrerades företagets produkter av bloggare som är välkända i Tyskland,
där Severin också lanserat en ny hemsida (www.severin.com/freshpower) som förklarar mer om det hela.
Bland de produkter som visades upp på IFA2016 finns kaffebryggaren Severin KA4810 (som nyligen lanserades i Sverige) med
inbyggd kaffekvarn och timer samt den helt nya helautomatiska
espressomaskinen Severin KV8090, som är slimmad i designen
och anges vara mycket tystgående (75 dB), har högt tryck (19 bar)
och är snabb (45 sekunder från start till färdig espresso).
Och önskar man cappucino istället för espresso är mjölkskummaren Severin SM9688 ett lämpligt tillbehör – det är en induktionsskummare med 500W effekt och steglös uppvärmning upp
till 65 graders temperatur. Den kan skumma 120-350 ml mjölk
och har avtagbar mjölkbehållare (i borstat, rostfritt stål) som kan
diskas i diskmaskin.
Robert Marcuse berättar att Severin även satsar på miniugnar,
som säljer bra (till exempel till sommarstugor, studentlägenheter
med mera) och att man lanserat en ny serie rostfria produkter,
som är ett exempel på att Severin går framåt med snygg design
och hög kvalitet till bra priser. n

VITT

Bård Nordhagen, Grundig, vid företagets örtskåp på IFA2016. När bilden togs var det nio dagar sedan fröna såddes...

IFA2016 – Grundig:

Kylugn & örtskåp
Hos Grundig på IFA2016 kunde man bland annat se en ugn med kyla och ett örtskåp som
vänder sig till de som bor i städer.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

ård Nordhagen, Nordic Marketing Manager på
Grundig, visade runt i företagets monter på IFA - där
modevisningar arrangerades, och Grundigs plattänger
med mera nyttjades - och berättade att Grundig är nöjda med hur
satsningen på vitt utvecklats de första två åren, och att de nu fyller de hål i sortimentet som funnits (där ett exempel är fullstora
combo ångugnar) för att bli en mer komplett vitvaruleverantör.
Bland nyheterna finns induktionshällar i stilren design, som
är helt svarta när de är avstängda, och inom segmentet smarta
vitvaror presenterades en ugn med kylfunktion, där man till exempel kan förbereda fisken på morgonen och låta den stå i ugnen
(i fem graders temperatur) för att starta tillredningen via mobilen
när man är på väg hem från jobbet.
En nyhet som verkligen sticker ut i mängden är Grundigs örtskåp, som skall lanseras i slutet av 2017, som skall passa perfekt
för kök i städer, till exempel i Norden. På bilden syns hur det ser
ut nio dagar efter det att frön planterades i skåpet. n
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Daniel Lamborn, marknadschef LG, vid LG:s Signature TwinWash.

Mats Haglund, produktspecialist LG, vid kyl med genomskinlig dörr.

IFA2016 – LG:

Centum & Signature
LG visade på IFA2016 upp vitvaruprodukter
med Centum System, som nu lanseras i Norden, samt flaggskeppen kallade Signature,
som kommer under andra kvartalet nästa år.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

G: sortiment av tvättprodukter utrustade med Centum
System visades på IFA2016, och blir nu tillgängliga
även på den nordiska marknaden. Tekniken, i kombination med LG:s Inverter Direct Drive-motor i tvättmaskinen skall ge
mätbara förbättringar för både tillförlitlighet och energieffektivitet.
LG:s Centum System-tvättmaskin anges sänka energiförbrukningen ned till 60 procent under tröskelvärdet för A+++-certifiering (som är den mest krävande effektivitetsklassificeringen i
Europa).
Mats Haglund, nordisk produktspecialist vitvaror på LG sedan

januari i år, berättar att tvättmaskinen använder ett avancerat
dämpningssystem liknande det som återfinns i bilar för att sänka
ljudet ända till 67dB – lägre än någon annan frontmatad tvättmaskin på den europeiska marknaden.
– Dämpningssystemet består av fyra delar; fjädring, vibrationssensor, isolering och stålbollar. När tvätten är på ena sidan
i maskinen är stålbollarna på andra sidan, vilket ger mindre
vibrationer och då blir det också mindre slitage, varför garantin på
motorn nu fördubblats till 20 år, förklarar Mats Haglund.
För att demonstrera hur lite LG:s tvättmaskiner baserade på
Centum System-tekniken vibrerar, byggdes världens högsta korthus på en tvättmaskin samtidigt som den kördes. Världsrekordförsöket dokumenterades i en online-video som setts över 100
miljoner gånger på en rad olika sociala medier.
– The Guiness World Records är ett erkännande vi är stolta
över, eftersom det visar att vår Centum System-teknik ligger i
absolut framkant, säger Jo Seong-jin, president of LG Electronics
and Home Appliances & Air Solution Company.
Nya, förbättrade TurboWash gör det möjligt att gå igenom ett
helt tvättprogram på bara 49 minuter, med bibehållet tvättresultat, anger LG. Effektiviteten gäller även vatten- och energiåtgång
där TurboWash använder 17 procent mindre vatten och energi
per tvättprogram än maskiner utan denna funktion.
Energiförbrukning är som sagt viktigt och LG har A+++ -60%
på tvätt och A+++ -10% på tork, och maskinerna finns också som
tvätt/tork kombinationsmaskiner.
Och Steam och tvättprogram kan köras samtidigt, eftersom LG
har separat ånggenerator.

Signature på topp

Mats Haglund vid tysta Centum System tvättmaskiner.
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Signature är namnet på LG:s flaggskeppsmodeller, och Signature
OLED-TV är redan lanserade, men vitvarorna får vi vänta på tills
Q2 2017, då LG kommer lansera bland annat Signature kylfrys
med genomskinlig dörr (där man knackar för att lysa upp).
På IFA2016 visade LG även upp en kylfrys med Windows 10,
men i skrivande stund är det oklart om den kommer lanseras på
den nordiska marknaden. n

VITT

Marcus Ericsson, Samsung, vid Family Hub.

Madeleine Valberg, Samsung, vid nya Addwash Combo.

IFA2016 – Samsung:

Användarupplevelsen i fokus
På Samsungs presskonferens på IFA2016
betonades att allt Samsung skapar föds ur en
vilja att berika människors vardag med innovativ teknik som gör skillnad i människors liv.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

S

amsungs presskonferens på IFA2016 var i vanlig ordning mycket välbesökt, och de beskrev sig själva som
ett företag som skall ”göra sci-fi till sci-tech” – och i
företagets monter hängde något i taket som förde tankarna till
rymdskepp. De som besökte presskonferensen fick höra att Samsung investerar 30 miljoner euro per dag i forskning och utveckling
(vilket enligt företaget Strategy&, en del av PwC, innebär att de
är tvåa på listan - efter VW - över de företag som spenderar mest
på R&D), samt att Samsung de senaste tre åren vuxit fem gånger
snabbare än marknaden inom vitvaror i Europa. Och när det gäller fristående vitvaror säger Samsung att de är störst i världen.
Marcus Ericsson, Samsung, visade Family Hub, och berättade
att de siktar på att lansera den i Norden i två varianter (svensk
och fransk kyl) Q1 2017, och anledningen till att den inte redan
lanserats är att det är viktigt med lokalt innehåll.
Family Hub är ett kylskåp med 21,5 tums Full HD pekskärm
som gör att man kan använda den som interaktiv whiteboard för
anteckningar, visa fotografier eller använda den som kalender för
hela familjen. Digitalt innehåll, så som film eller musik, kan direkt
laddas upp via pekskärmen eller via mobiltelefoner och surfplattor. Dessutom är kylskåpet utrustat med tre kameror på insidan
så att man alltid vet vad man har i kylskåpet när man ska handla
(eftersom man kan komma åt bilderna från sin smartphone).
Samsung berättade att de utifrån djuplodande studier av vad
de europeiska konsumenterna verkligen vill få ut av sina kök
presenterar tre nya serier för inbyggnadsvitvaror för köket – Contemporary Line (med inbyggt kylskåp), Black Line (med semimatt, svart yta som ska ge ett modernt och tidlöst utseende) och
originalet Chef Collection.

AddWash

På IFA2016 presenterade Samsung två nyheter i AddWash-serien
– AddWash Combo, kombinerad tvättmaskin/torktumlare, och
AddWash Slim, som är mindre (45 cm istället för 60 cm djup) för
att passa in i ett mindre hushåll.
Madeleine Valberg, Samsung, förklarade att WiFi är inbyggt i
tvättmaskinerna från 9000-serien (som kom 2014) och uppåt, och
att det idag finns fyra modeller i AddWash-serien – som alltså
inom kort utökas med Combo och Slim.
Samsung satsar också på sina robotdammsugare Powerbot,
som inte har roterande borstar utan ett dammsugsmunstycke
istället, och den nya VR9300 är den kraftfullaste modellen. Powerbot scannar av huset/lägenheten och ritar en karta i appen,
som den sedan följer. Om man köper en variant med tillhörande
fjärrkontroll kan man med den inbyggda IR-pekaren peka på ett
ställe i rummet så åker Powerbot dit och dammsuger.
Madeleine Valberg berättade att robotdammsugare utvecklas
hela tiden, men de är fortfarande ett komplement, inte en ersättare till en traditionell dammsugare. n

På Samsungs pressmöte på IFA talades bland annat om Family Hub.
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NYDESIGNAD HETVATTENKRAN

InSinkErator meddelar att hetvattenkranen 3N1, som lanserades
i fjol, har blivit så pass populär att det nu lanseras en ny formgivning för att passa ännu fler hushåll. Nu lanseras 3N1 J shape på den
svenska marknaden. Den italienskt designade hetvattenkranen finns i
färgerna krom och borstat stål.
InSinkErator 3N1 J shape skapar mer arbetsyta i köket genom att
ersätta vattenkokaren och erbjuder vatten i alla temperaturer, från
isande kallt upp till 98 grader hett och ångande vatten. 3N1 J shape
har en böjd design och är tillverkad av mässing med låg blyhalt. Då
man köper hetvattenkranen ingår en femårsgaranti på kranen och två
års full garanti på tanken.
– Utbyggnaden av vår produktportfölj av hetvattenkranar speglar
de trender som vi idag ser i köksbranschen, samt bland konsumenter.
Vi strävar efter att utveckla praktiska och samtidigt stilfulla lösningar
som kan göra stor skillnad för alla kök, både vad gäller estetik och
bekvämlighet, och vi tror starkt på att skapa produkter som främjar
bekvämlighet samt miljöbesparing, säger Wilco Teunissen, affärsutvecklingschef på InSinkErator.
Hetvattenkranen levereras med en kompakt 2,5 literstank och
anges vara enkel att eftermontera. n

TRÅDLÖS STRYKSTATION

Russell Hobbs Supreme Steam Cordless är sladdlös så att man kan fokusera på strykningen utan störningsmoment. Tack vare den upplysta
laddningsstationen ser man enkelt när det är dags att ladda och när
strykjärnet är färdigt att användas.
Strykjärnet med 2 400 watts effekt är utrustat med en kraftfull ångpuff (135g) och keramisk stryksula, och tack vare att det är sladdlöst
får man enkelt bort skrynklor från upphängda gardiner och skjortor
direkt på galgen, berättar företaget. n

NÄRMARE RAKNING MED KOL

Remingtons ansiktsborste Recharge lanserades hösten 2015, och nu
har experterna på Remington med hjälp av kol gjort borsten ännu
bättre, anger företaget.
Kol är känt för att effektivt avlägsna orenheter från huden och syns
allt oftare i olika skönhetsprodukter. Remingtons nya ansiktsborste
Recharge FC2000 har ett rengöringshuvud med tillsatt kol för att
lättare få bort fett och smuts från huden, och dess djuprengörande
verkan skall avlägsna orenheter djupt nere i porerna och ge synbart
resultat efter endast 60 sekunder.
Recharge ansiktsborste rengör inte bara huden, tack vare Dual
Action-teknologi hjälper den till att lyfta och mjuka upp skäggstråna
vilket förbereder huden för en bekväm rakning med mindre irritation,
anger företaget.
De tre medföljande huvudena har olika funktioner, som Remington
beskriver så här:
•
Huvudet med tillsatt kol rengör effektivt huden och avlägsnar
fett och orenheter.
•
Huvudet för hy och skäggstubb mjukar upp ansiktshåret och
reser liggande hårstrån så att du får en närmare rakning med
mindre irritation.
•
Huvudet Pre-shave används innan rakning för en uppfriskande
massage. Pre-shave huvudet exfolierar huden för att motverka
inåtväxande hårstrån för en bekväm rakning.
Recharge är vattentät vilket gör att man kan använda den både i
och utanför duschen.
Litiumbatteriet anges räcka upp till 30 användningar/laddning. n
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VITT
PARTNER FÖR HEMMABARISTA

Morgon, lunch, eftermiddag och kväll. Svenskar har länge placerat
sig i toppen på listor över världens mest kaffekonsumerande länder.
Utöver kaffedrickandet beskrivs vi ofta också som ett folk i digital
framkant och vi vill kunna styra allt mer från våra smartphones. Siemens meddelar att man tillgodoser varje kaffeälskares behov genom
en serie helautomatiska espressomaskiner, lika okomplicerade som
smarta.
Siemens Espresso EQ.9, seriens premiumalternativ, finns med
Home Connect, en lösning som gör det möjligt att fjärrstyra espressomaskinen genom en app på smartphones och surfplattor. Förutom att
kunna styra maskinen var man än befinner sig i hemmet så påminner
appen bland annat om när mjölken börjar ta slut eller när det är dags
för rengöring. EQ.9 är anges vara unik i att den ger användaren störst
antal alternativ för att skapa sin egen favoritkopp, från gradantal på
espresson till antal centiliter mjölk – allt lätt med gränssnittet baristaMode. När den optimala kombinationen har hittats kan den sparas i
en personlig profil för att enkelt få samma smakkombination vid varje
tillfälle. EQ.9 s700 och s900 har två separata fack som kan hålla olika
sorters kaffebönor. Varje fack har varsin keramikkvarn, vilket betyder
att smakerna aldrig blandas i malningsprocessen.
Funktionen aromaDouble shot maler och brygger i två omgångar
istället för att pressa två shotar espresso ur en och samma malningsomgång. Resultatet blir ett aromatiskt kaffe utan bitter eftersmak.
– Dagens konsumenter börjar vänja sig vid digital integration i
hemmet och det finns ett behov av att kunna kontrollera det mesta i
vardagen via en smartphone eller surfplatta. Vi svarar på detta med
att addera Home Connect till vår redan fullskaliga Siemens Espresso
EQ-serie. Den kräsna kaffedrickaren kräver lika god kvalitet i hemmet
som i kaffebaren och med seriens alla valmöjligheter tillgodoser vi
olika behov och intressenivåer, säger Angela Gustafsson-Redén, Sales
Marketing Manager SDA på Siemens Home Appliances.
Siemens Espresso innehåller fyra serier – EQ.5, EQ.6, EQ.9 och
EQ.9 s900 – HomeConnect. n

BÄTTRE RÄCKVIDD & STÄDNING

Nu lanserar Electrolux MotionSense, som en robotdammsugare
designad för att städa där ingen annan tidigare kommit åt.
Electrolux MotionSense skall enkelt nå in och städa effektivt i alla
hörn tack vare sin unika Triangular Trinity Shape. Genom sin form
och specialutvecklade Powerbrush städar MotionSense ytan ända
till väggen och den kommer åt de svåraste hörnen, anger företaget.
MotionSense Adaptive Technology gör det även möjligt för dammsugaren att navigera under, och runt, möbler.
En extra bred huvudborste städar en bredare yta för var gång den
passerar, och den sitter närmare robotens kanter för en mer precis
dammsugning. Den har även designade borststrån för parkett och
gummilameller för noggrann städning av mattor.
ClimbForceDrive-teknologin gör det enkelt för robotdammsugaren
att klättra över trösklar och Trappsensorn hindrar den från att ramla
ner från trappor eller andra höjder, vilket skapar en helt autonom
städning där användaren inte behöver hjälpa till, berättar Electrolux.
Ett Litium Turbopower-batteri skall ge lång användningstid (batteriet anges också hålla länge) och när MotionSense behöver återvänder den till sin dockningsstation och laddar upp sig. MotionSense har
en stor dammbehållare som man tömmer när städningen är klar.
MotionSense anges vara enkel att styra och väljer man modellen
Tungsten levereras den med en fjärrkontroll (den finns även som Ice
White, utan fjärrkontroll). Man kan programmera robotdammsugaren för att städa på tider som passar, till exempel när man är på jobbet. Med tillbehöret Virtual Barrier (som finns att köpa till) kan man
själv bestämma vilka områden eller rum man vill att MotionSense ska
städa och vilka man vill att den ska undvika.
Man kan även köpa till ett underhållskit med tre Powerbrushsidoborstar, en huvudborste och tre tvättbara XXL-filter, vilka också
finns att köpa separat så att man kan försäkra sig om fortsatt optimalt
städresultat.
Electrolux menar att MotionSense är det perfekta exemplet på företagets engagemang för att flytta fram gränserna vad gäller att göra
städningen både effektiv och smidig för sina kunder. n
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V IT T
STYR LJUSET MED RÖRELSER

GOD MORGON

Deltaco AB har nyligen lanserat Nordic Home Culture, som ett varumärke specialiserat på hemelektronik – bestående av tre produktkategorier; Climate, Kitchen och Home.
Nordic Home Culture kombinerar nu design och funktionalitet i ett
frukostset kallat God Morgon, som består av tre produkter:
* Vattenkokaren KTL-004 – En sladdlös vattenkokare i borstat, rostfritt stål som rymmer 1,7l. LED-lampan lyser blått när vattenkokaren
är på, och det finns inbyggt överhettningsskydd.
* Brödrosten BRO-001 – En brödrost i borstat, rostfritt stål som
rostar två skivor åt gången. Man kan även värma småfranskor på
den integrerade bullvärmaren. Brödrosten har sju olika lägen för att
uppfylla allas personliga preferenser.
* Kaffebryggaren KAF-001 – En kaffebryggare i borstat, rostfritt stål
som brygger 12 koppar. Kaffebryggaren har ett permanent filter så att
man kan börja brygga kaffe direkt. n

Redan nu finns möjligheten att styra hembelysningens styrka och
färg med rösten. Som en förlängning av detta, och för att göra ljuset i
hemmet ännu mer anpassningsbart, utökar nu Philips Lighting sitt utbud av Philips Hue-familjen med rörelsesensorn Hue Motion Sensor.
De flesta associerar idag rörelsesensorer med utomhusbelysning.
Det vill säga att lamporna på uppfarten eller terrassen tänds automatiskt när någon närmar sig. Nu har denna funktion även flyttat in i
hemmet och inomhusbelysningen kan anpassas efter dina rörelser i
vardagen. Den batteridrivna sensorn Hue Motion kan placeras på exempelvis en hylla eller monteras upp i taket/väggen så att den enkelt
fångar alla rörelser i rummet.
– Allt som krävs för att få hemmet upplyst är numera din fysiska
närvaro. Du behöver varken fjärrkontroll eller mobil. På mindre än
en sekund fångar sensorerna din närvaro och ljuset i rummet tänds,
säger Andreas Bahnsen, produktchef Philips Lighting.
Hue Motion Sensor skiljer sig från andra sensorer genom att den
har fler funktioner vilket gör den mer anpassningsbar, anger Philips.
– Sensorn kan nästintill beskrivas som intelligent. Den har flera
ljusfunktioner som kan ställas in så att den exempelvis ger ett mjukt
och behagligt ljus på natten och ett mer kraftfullt sken på dagen, eller
helt enkelt utifrån vad man själv föredrar, säger Andreas Bahnsen.
Hue Motion Sensor hjälper även till att hålla nere elräkningen.
Ljuset slås nämligen bara på om rummet inte är tillräckligt upplyst av
dagsljuset. Sensorn är kompatibel med alla Hue-produkter och kan
kopplas samman med appen precis som övriga produkter i serien.
Nu lanseras också en GU10-version av Philips Hue white ambiance
för spots samt ett uppdaterat utförande av Philips Hue white and
color ambiance (E27) med förbättrade färger i det blå och gröna
spektrumet. Dessutom har Philips Lighting lanserat lampor med integrerade Philips Hue white ambiance som kan ställas in i alla nyanser
av naturligt vitt ljus – från kallt dagsljus till varmt kvällsljus. Lamporna
levereras med en trådlös dimmer med fyra olika ljusnivåer; Relax,
Read, Concentrate och Energize. n

FETTFRI FRITÖS

Champion Aero Fryer kan fritera, steka och grilla alla typer av råvaror
utan att tillsätta fett. Med sin korg på 2,5 liter och smidiga reglage
är det lätt att få ett fantastiskt krispigt resultat, anger Order, som
distribuerar Champion.
Till skillnad från vanliga fritöser behöver man alltså inte använda
någon extra olja vid tillagningen. Utöver att matlagningen blir mer
hälsosam avger den även mindre rök/stekos vid tillagningen när inget
extra fett tillsätts. Man behöver inte heller ta till vara på någon olja
efter man friterat klart, som man annars behöver med en klassisk
fritös.
Aero Fryer har en timer med klarsignal och automatisk avstängning, skydd mot överhettning och höghastighets varmluftsfläkt med
cirkulationsteknologi. Värmen kan regleras mellan 80-200ºC. n
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VITT
TVÄTTMASKINER MOT ALLERGI

Alla nordiska länder upplever nu en ökning av antalet personer
med astma och andra allergiska besvär. Redan nu lider 1,1 miljoner
danskar, nästan 3 miljoner svenskar, 1,5 miljoner norrmän och över
1,5 miljoner finländare av allergi. Man räknar med att siffrorna kommer att stiga till år 2020. Det är inte bara den enskilda allergikern
som påverkas, utan det har också en enorm påverkan på samhället.
Sverige drabbas exempelvis av ett tapp på 12 miljarder kr om året i
arbetsinkomster och utgifter för medicin och sjukvård på grund av
allergi, anger LG Electronics, som berättar att de forskat mycket i hur
man kan göra livet lättare för allergiker – LG var till exempel först med
att lansera tvättmaskiner med ångfunktion, redan 2005.
Ångan i LG:s tvättmaskiner, TrueSteam, genereras - till skillnad från
många andra tvättmaskiner - med hjälp av en separat ånggenerator,
vilket innebär att ångfunktionen också kan användas under andra
tvättprogram, anger företaget. Ångan öppnar upp tygets fibrer, vilket
gör att allergiframkallande partiklar och djurhår lossnar och sedan
försvinner under sköljningen. LG berättar att TrueSteam kan eliminera
99,98 procent av alla pollen, kvalster och andra allergener redan vid
60 grader.
– Vi kan förstås inte lösa hela problemet, men vi hoppas att våra
tvättmaskiner med TrueSteam kan underlätta för många allergiker
med de problem som bland annat kvalster och pollen i kläderna medför, säger Daniel Lamborn, LG:s marknadschef i Norden. n

PARKERA DET I KÖKET

Gorenje har spännande nyheter för alla som gillar retro och Volkswagens legendariska klassiker, ”Folkabussen”. Gorenje har i ett samarbete med den tyska biltillverkaren Volkswagen tagit fram en särskild
serie kylskåp i den berömda retro-modellen. Kylskåpen kommer med
all säkerhet att väcka beundran och ett stråk av nostalgi samtidigt
som det håller din mat färsk och näringsrik under längre tid, tack vare
den toppmoderna IonGeneration-tekniken, anger företaget. Nu kan
du parkera vintage-klassikern inne i ditt eget kök.
Volkswagen ”Bulli”, som den kallas på tyska, är över hela världen
en symbol för flower power-kulturen och idag ett samlarföremål med
högt värde som symboliserar den spontanitet och frihet som är så
typisk för 1950- och 1960-talet, då ”Folkabussen” föddes, berättar
Gorenje.
Gorenjes Retro-kylskåp under Volkswagen-licens, med dess typiska
tvåfärgade front och en stor VW-logotyp, ser nästan exakt ut som
den berömda bussen. Denna specialutgåva av Gorenje Retro finns i
vintage babyblå eller bordeaux, i kombination med champagnefärg,
med en VW-logotyp och kromfärgade dekorationer. n

RETRO FRUKOSTSERIE

Nu lanseras Russell Hobbs nya frukostserie Retro, som en serie designad in i minsta detalj. Retro-serien är tydligt inspirerad från förr där
detaljerna skall sätta den rätta känslan. Gemensamt för alla produkter i Retro-serien är att de är utrustade med en mätare som känns
igen från äldre bilmodeller, mätaren visar antingen temperatur eller
tid beroende på vilken produkt det handlar om.
Retro kommer att finnas tillgänglig i tre färger: Classic Noir, Ribbon
Red och Vintage Cream och består av vattenkokare, brödrost och kaffebryggare (med eller utan termoskanna). I den svarta serien Classic
Noir kommer även en bordsgrill finnas tillgänglig. n
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K R Ö N IK A

Konkurs...

N
M

ej, Rateko - eller snarare undertecknads företag Eor
AB, som sedan 2014 ger ut Rateko - har inte gått i
konkurs. Och tanken är inte heller att sätta bolaget i konkurs, men om inte vinden snart blåser hårdare (det är
medvind, då det fanns fem annonser i årets första nummer, sju i
andra och nio i detta nummer) kommer det tyvärr bli omöjligt att
fortsätta ge ut Rateko i pappersform nästa år.
en hoppet lever än, och jag skall ta fram en plan
A och en plan B för Rateko 2017, som kommer
redovisas i nästa nummer – som alltså kan bli
det sista numret av Rateko som kommer ut som en tidning i papper.
Plan A är att innan detta årets slut ha skrivit årsavtal med
tillräckligt många annonsörer för att det skall vara ekonomiskt
möjligt att fortsätta ge ut tidningen i pappersform. Det där med
att jag skall sälja annonser inför varje nummer fungerar inte...
Plan B är att Rateko lever kvar, men endast i digital form.
Tidningen kommer isåfall finnas på www.rateko.se samt skickas
ut till via e-post till alla som idag får den i brevlådan. Man borde
rimligtvis kunna locka fler annonsörer om priset för att annonsera
är betydligt mycket lägre?
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O

nsdagen den 31 augusti gick däremot ett annat bolag
i konkurs, nämligen sydkoreas största containerrederi (sjunde störst i världen) Hanjin Shipping – och
bolagets skulder uppgår till ungefär fem miljarder dollar.
Enligt Financial Times skeppar/skeppade Samsung ungefär 40
procent av sin export med Hanjin Shipping, och för LG är/var
motsvarande siffra cirka 20 procent.
Detta var alltså dagen innan IFA-mässans pressdag, och ElektronikBranschens VD Klas Elm, som tipsade mig om nyheten,
försökte under mässan få svar på huruvida detta kommer påverka
nämnda företags leveranser till den svenska marknaden...

N

u har solen gått upp, klockan är 07.33 och det är
måndagen den 10 oktober. Jag har jobbat hela
helgen, men hade trots det många blanka sidor i
denna tidning när det blev söndag kväll – så jag har suttit hela
natten och skrivit, med avbrott för ett plötsligt blöjbyte (inte på
mig, men på dottern) mitt i vargtimmen.
Det är hög tid att skicka sidorna till tryckeriet, och meddela
att jag tyvärr inte kan komma på dagens planerade pressmöte
klockan 11.00. Jag måste sova...

OLA LARSSON
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#pimpupyourphone

Pimpa din smartphone
för ännu bättre bilder
Beastgrip är ett modulärt riggsystem med avtagbar objektivfattning och ergonomiskt grepp. Med de medföljande
objektiven får man med så mycket mer av sitt motiv än
med enbart sin smartphone. Fisheye-objektivet har t.ex.
en bildvinkel på hela 180° vilket ger spännande effekter.
Du kan montera på utrustning, såsom t.ex. blixt/belysning
och mikrofon, för ännu bättre bilder.
Beastgrip Pro - Kamerariggsystem för smartphone
De medföljande objektiven har ett avtagbart makrofäste som kan användas
separat för extrema närbilder.

Lume Cube - Bluetooth-styrd blixt och videolampa
Denna lilla kub (endast 3,8 cm) ger en ljusbild på hela 1500 lumen. Vid allt
från selfies till undervattensfilmning är Lume Cube helt enkelt världens mest
mångsidiga ljuskälla. Den kontrolleras med knappar direkt på kuben eller
trådlöst via smartphone (gratis App).

Beastgrip kamerarigg kit med två objektiv, vidvinkel och fisheye.

Rek.pris

2.549:-

Azden SGM 990+i - Shotgun mikrofon för mobila enheter
SGM-990+i innehåller en ny interfacekabel som gör den kompatibel med alla
smartphones med TRRS-ingång.

Lowepro - Viewpoint CS80
Väskan är byggd med justerbara avdelare samt en ”vägg” med tillbehörsremmar så att du kan hålla fästen, kablar och batterier på plats.

www.focusnordic.se
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