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UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2017
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, och distribueras till leverantörer och distributörer
inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, butikerna
inom Audio Video, Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital inn,
Electrolux Home, Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi
Klubben, Japan Photo, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet, Teknikmagasinet, Scandinavian Photo och SIBA, samt till
fristående handlare. Tidningen distribueras också till telekombutikerna inom 3, Dialect, RingUp, Tele2, Telenor och Telia,
samt till Cant-auktoriserade tekniker och serviceverkstäder.

Branschtidningen har funnits i 74 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 5 000 exemplar och utgivningen är 4 nummer/år.

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

ANNONSPRISLISTA 2017

UTGIVNINGSPLAN 2017

Annons		
Fyra helsidor
Fyra halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
40 000 kr (10 000 kr per helsida)
30 000 kr (7 500 kr per halvsida)
15 000 kr
11 250 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		
15 mars			
7 juni			
13 september		
22 november		

Utgivning
24 mars
16 juni
22 september
1 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

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

Rateko – to be continued...

Detta kan vara det sista numret av Rateko.
Jag hoppas att det inte är så, men i skrivande
stund är branschtidningens fortlevnad inte
säkrad. Beslutet om fortsatt utgivning eller ej
kommer tas innan nyårsklockorna ringer in
2017, och beror på hur många som då valt att
boka annonser i branschtidningen 2017.
TEXT: OLA LARSSON

S

om synes i bilden nedan (som skickats ut som PDF-fil
till potentiella annonsörer) är Plan A att fortsätta ge ut
Rateko i pappersform 2017, och Plan B är att endast

distribuera tidningen digitalt. Annonspriserna är halverade!
PDF-filen har skickats till 89 företag (57 personliga utskick plus
ett massutskick till 32 företag) och det innebär att jag e-postat
124 personer (82 personer personligen plus 42 personer i ett
massutskick, eftersom tiden räckte inte till).
I skrivande stund - söndagen 4 december 2016 - har jag fått 21
svar, varav 2 företag tackat ja till Plan A & Plan B, 8 företag har
bett att få återkomma då de inte kan ta beslut i detta nu, och 11
företag har tackat nej.
Jag väntar alltså på svar från 68 företag (plus från de 8 som bett
att få återkomma). Och jag behöver 14 positiva svar till för att
fortsätta ge ut en papperstidning - alternativt 16 till för Plan B och se den svenska branschtidningen fylla 75 år.
Jag håller tummarna fram till nyår... n

PLAN A & B - 2017
BAKGRUND

Den svenska branschtidningen inom konsumentelektronik och
vitvaror/småel, som funnits i 74 år och i 58 år burit namnet
Rateko, kommer förhoppningsvis även 2017 tryckas på papper.
Sedan undertecknad tog över utgivningen (efter det att ElektronikBranschen lagt ner den) har utvecklingen varit följande:
2014 – 19 annonser per nummer i snitt (6 nummer gavs ut).
2015 – 10 annonser per nummer i snitt (6 nummer gavs ut).
2016 – 7 annonser per nummer i snitt (4 nummer gavs ut).

PLAN A

Rateko fortsätter att tryckas på papper och kommer ut med
fyra nummer 2017.
För att detta skall ske behövs innan årsskiftet positivt besked
från minst 16 annonsörer om annonsering i tidningen.
Och hur skall jag lyckas med detta, jo genom att i princip
halvera annonspriset!
Annonspris 2017: 10 000 kr per helsida om man är med i alla
fyra nummer – alltså totalt 40 000 kr.
Om 16 annonsörer tackar ja till detta erbjudande blir det
intäkter på 640 000 kr, vilket innebär att det täcker priset för
tryck och distribution samt en halvtidslön för undertecknad.

PLAN B

Om Plan A misslyckas är Plan B att producera fyra nummer av
Rateko, men den kommer inte skickas ut som papperstidning
utan endast distribueras digitalt – tidningen kommer finnas
som PDF på www.rateko.se samt e-postas till de som idag får
den i brevlådan.
För att detta skall ske behövs innan årsskiftet positivt besked
från minst 18 annonsörer om annonsering i tidningen.
Och hur skall jag lyckas med detta, jo genom att halvera annonspriset en gång till!
Annonspris 2017: 5 000 kr per helsida om man är med i alla
fyra nummer – alltså totalt 20 000 kr.
Om 18 annonsörer tackar ja till detta erbjudande blir det
intäkter på 360 000 kr, vilket innebär en halvtidslön.
---------------------------------------------------------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

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

REGISTERUPPDATERING

Ratekos prenumerationsregister håller nu på att uppdateras
från grunden, eftersom det är/var en smula inaktuellt.
Det gamla registret innebar att 5 100 tidningar skickades iväg,
varav knappt 1 700 gick till butikerna listade nedan.
Cirka 1 200 tidningar skickades till ”anonyma” privatpersoner
(till exempel Anders Andersson) och ungefär 1 700 tidningar
skickades till ”anonyma” butiker (till exempel TV-tjänst AB).
Uppdateringen innebär att Rateko distribueras till samtliga
butiker listade nedan och till alla Cant-auktoriserade tekniker,
leverantörer och distributörer inom konsumentelektronik och
vitvaror/småel, samt till PR-byråer.
Mottagare
Audio Video
Electra
Elgiganten
Euronics
Media Markt
Siba
NetOnNet
Digital Butikerna
Clas Ohlson
Digital inn
Hi-Fi Klubben
Kjell & Company
Teknikmagasinet
Tre
Dialect
RingUp
Tele2
Telenor
Telia
Japan Photo
Scandinavian Photo
Electrolux Home
Elkedjan
Elon
Cant
Fristående handlare
Leverantör/distributör
Utländska mottagare
Totalt

Antal adresser
95
111
156
72
27
19
21
87
86
10
28
93
37
71
45
50
68
78
87
7
8
51
128
224
483
60
452
46
2 700

Den exakta upplagan är i detta nu inte fastställd och beror på
hur många exemplar som kommer skickas till varje butik.
Detta beror i sin tur på om undertecknad kommer lyckas ta
betalt för tidningen eller ej. Med största sannolikhet kommer
upplagan 2017 bli mellan 3 000-5 000 tidningar.
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Detta kan vara det sista numret av Rateko. Jag hoppas att det inte är så, men i
skrivande stund är branschtidningens fortlevnad inte säkrad.

Nu lägger regeringen ett lagförslag om att beskatta elektronik som kan kosta över
1 000 svenska jobb. Det tycker vi på Elgiganten, Media Markt, NetOnNet, AudioVideo och Euronics är beklagligt.

Remissvar på EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering. ElektronikBranschen tackar för möjligheten att lämna synpunkter.

Rahul Singh, global chef över finansiella IT-tjänster på HCL (det indiska IT-konsultbolaget som nyligen förvärvade Volvo IT) har skrivit en krönika kring den revolutionerande tekniken Blockchain och hur den kommer påverka olika branscher.

I Rateko 3-2016 finns 12 sidor konsumentelektronik från årets IFA i Berlin – fler fick
inte plats. Här kommer åtta sidor till. Bättre sent än aldrig...

Den 11-12 oktober arrangerades TechBrief på Radisson Blu SkyCity Hotel precis vid
Arlanda flygplats. I år var det sju företag som på exakt 20 minuter vardera presenterade sina nyheter, och i utställningshallen fanns ytterligare tre företag på plats.

Netgear har nyligen lanserat Nighthawk X10, Orbi och Arlo Pro. Och alla tre vinner
utmärkelser på CES2017 Innovation Awards.

HUI utsåg den 22 november VR-glasögonen till Årets Julklapp 2016.

Det är snart 40 år sedan James Dyson började utveckla världens första påslösa
dammsugare. Idag har Dyson 7 000 anställda och de investerar stort i framtidens
teknologi. Fler än 100 nya produkter kommer lanseras de närmaste fyra åren.

Satellit

fiber

Fiber är fantastiskt för bredband. Komplettera med satellit-tv från
Canal Digital för en framtidssäkrad lösning för både bredband och tv.
Oslagbar ljud och bild, oavsett hur många som tittar samtidigt.
Ingen fördröjning på livesändningen.
Stort utbud av HD-kanaler ingår.
Livekanaler och veckoarkiv i mobil, surfplatta, dator och Apple TV 4 ingår.
Byt fritt – kanalpaket från 229 kr/mån
Vår briljanta HD-box Smart, med prova-på-kampanj

Nyhet!
Vår app finns för
Apple TV 4
Fråga din DC om vår
kampanj ”Apple TV
på köpet”

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

L ED AR E
Stockholm – 9 december 2016
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www.rateko.se
Branschtidning för fackhandeln inom
Radio, TV, Foto, IT, Telekom, Hushållsapparater och Service.
1943-1954 –
1955-2009 –
1994-2009 –
2010-2013 –
2014-?
–

Radiohandlaren
Rateko
El&Vitt
ElektronikBranschen
Rateko

Rateko

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se

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

Medverkande
Klas Elm
Allan Larsson
Anders Lundmark
Rahul Singh
Susanne Ehnbåge
Niclas Eriksson
Per Kaufmann
Peter Håkansson
Christer Palmgren

Annonsering & prenumerationsärenden
Ola Larsson
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se
Utgivare
Eor AB
Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
tel: 0709-30 95 05
ola@rateko.se

K

an det vara det sista utgivna numret av branschtidningen för hemelektronikbranschen du just nu läser? Det vore bedrövligt!

Tryckeri
Danagård Litho
Box 33
599 21 Ödeshög
tel: 0144-761 00
www.danagardlitho.se
Rateko – ISSN: 2001-8576
Såväl tidning som tryckeri är
miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Rateko utgivning 2016:
#1 – 25 mars
#2 – 17 juni
#3 – 14 oktober
#4 – 9 december
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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JULKLAPPEN
ALLA PRATAR OM!
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!
Med nya Instax blir dina bilder
ännu mer spontana och roliga.

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

N YH E T E R
3D VR 360°-KAMERA I KONSUMENTPRISKLASSEN

FORTSATT UTVECKLING AV STREAMING

Sättet som TV konsumeras har de senaste åren förändrats. Linjär-TV
minskar, strömmade tjänster ökar och konkurrensen på TV-marknaden har aldrig varit större. Därför har TV-operatören Canal Digital
under de senaste åren satsat mycket på innehåll och teknikutveckling
för ge tittarna ett TV-utbud via Play och streamingtjänster för mobilen och surfplattan. Canal Digital har nu även utvecklat en ny tjänst
för fjärde generationens Apple TV och Samsungs Smart-TV.
När Apple lanserade fjärde generationens Apple TV öppnades
möjligheten att i App store ladda ner fler appar, vilket Canal Digital
nu har utnyttjat för att kunna erbjuda ett TV-innehåll som går att ta
del av när, var och hur man vill. I november lanserades tjänsten som
bland annat ger Canal Digitals kunder möjlighet att se 44 svenska och
internationella TV-kanaler, 23 av dessa har även ett arkiv innehållande tusentals program från de senaste sju dagarna.
Företaget ser att play- och streamingtjänster inte längre är ett
komplement till TV-utbudet, utan ett naturligt förstaval för många
människor, främst unga. Samtidigt är linjär-TV fortfarande det viktigaste för äldre målgrupper.
– Efter snart 20 år på marknaden har vår roll som TV-operatör
förändrats, vi är inte längre bara en leverantör av tablålagd TV via
satellit, utan lika mycket en streamingleverantör. Vi har senaste de
åren satsat mer än någonsin på att kunna erbjuda vårt innehåll till
alla typer av kunder, säger Magnus Creutz, Chef Produktutveckling,
Canal Digital Sverige.
Canal Digitals kunder har sedan tidigare tillgång till TV-innehåll via
appar för Android och iOS. Funktioner såsom Chromecast och Airplay
gör att innehållet enkelt kan flyttas från mobil eller surfplatta över till
stora TV-skärmar. Nya tjänster föder nya medievanor och med lanseringen av en app till Apple TV och Samsung får Canal Digitals kunder
möjligheten att ta steget vidare.
– Apple TV passar bra till den stora TV-skärmen och med vårt breda
TV- och underhållningsutbud så kompletterar vi varandra väl. Vår nya
tjänst till Apple TV utnyttjar styrkan i den nya teknologin, kunderna
kommer få en bättre upplevelse kring hur de navigerar i utbudet, hur
de kan söka sina favoritprogram och många kommer upptäcka nytt
innehåll genom rekommendationstjänsten, säger Magnus Creutz.
Båda tjänsterna/apparna ingår utan extra kostnad för Canal Digitals
kunder. Utbudet styrs av vilket TV-abonnemang kunden har.
Samsung-appen är tillgänglig för alla Samsungs Smart-TV modeller från 2013 och framåt. Canal Digitals finns utbud sedan tidigare
tillgängligt på mobil, dator och surfplatta (iOS och Android). n
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Nu står det klart att den omtalade kameran Vuze kommer till Europa i
början av 2017. Det blir Focus Nordic som får exklusiv distribution för
Norden, Baltikum och Polen.
Focus Nordic meddelar att Vuze ändrar spelplanen för 3D VRkameror, med ett pris som är minst sagt konsumentvänligt – de 3D
VR-kameror som finns på marknaden sedan tidigare, som till exempel
Nokia OZO, Facebook Surround 360 och Google Jump, kräver stora
investeringar.
– Ingenting inom foto och video känns mer spännande än 360 just
nu. Med Vuze utökar vi vår portfölj inom detta produktsegment ytterligare, och det med en kamera som gör oss riktigt exalterade, säger
Karsten Rath, marknadsdirektör på Focus Nordic.
Vuze vann utmärkelsen ”Last Gadget Standing” på 2016 års upplaga av CES. Detta tack vare att den gör denna spännande teknik tillgänglig för alla, oavsett budget eller teknisk kompetens. Vuze anges
vara lekande lätt att använda och skall ge häpnadsväckande resultat
med bara en knapptryckning.
Detta finns med i kartongen:
Vuze kamera. Liten, lätt (12 x 12 x 3 cm) och lätt att använda.
•
•
Software Studio – program för Mac och PC som sammanfogar
materialet från de åtta HD-kamerorna till en 360°-film i 4K.
•
Löstagbart handgrepp som ger flera sätt att hålla kameran.
•
Väska för transport och skydd.
Under skalet har Vuze åtta stycken Full HD-kameror som tillsammans tar upp video och ljud i 360 grader, i 2D eller 3D.
Varje enskild kamera har en bildvinkel på 120° horisontellt och
180° vertikalt, som tillsammans ger 4K stereoskopiskt 3D 360 VRmaterial. Kameran kan fjärrstyras med app för iOS och Android, och
har upp till en timmes inspelning. Den skapar filer i det universala
formatet H.264 HD.
Vuze finns i fyra färger (gul, blå, svart och röd) och börjar levereras
under januari 2017. n

NYHE TE R
STRONG LANSERAR STRONG TV

Strong meddelar att Skyworth vid nuvarande tidpunkt är den största
TV-producenten i Kina, och att tiden nu är inne att inta den europeiska marknaden, där Skyworth ännu inte har varit representerade.
Strong International berättar att man redan, med stor succé, introducerat de första Strong TV-apparaterna i Tyskland, Frankrike, Österrike,
Italien och Östeuropa.
Skyworth är en av de sex största TV-producenterna i världen.
Samtidigt är Skyworth en av världens största set-top-box producenter. I slutet av 2015 blev Strong en del av Skyworth-koncernen, då
Skyworth köpte aktiemajoriteten i Strong International.
– Detta är bara början, vi kommer i framtiden att satsa 100 procent
på Strong-brandet inom våra framtida produktsatsningar; bland annat TV, WiFi och Nätverk samt Set-Top-Boxar och CAM. Som tidigare
sagts ger det några betydligt större möjligheter, att vara producent,
och inte bara en distributör. Det ger en styrka, när det gäller konkurrensförmåga, och betydligt bättre möjlighet för kanalstrategi, säger
Kenn Jensen, VD på Strong.
I starten av 2017 kommer en Smart-TV och 4K-serie också lanseras,
således kommer ett komplett sortiment av Strong TV. Alla de nya
Strong TV utmärker sig, utöver en superskarp bild, med en modern
design med smal ram, hög kvalitet och DVB-T2 i alla modeller, anger
företaget.
Strong LED TV lanseras alltså i detta nu i Norden. I första omgången
kommer 32” Basic i december 2016 följt av 40” och 55” Basic i januari
2017. n

ELEKTRONIKBRANSCHENS REMISSVAR

Remissvar på EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs
upphovsrättsreglering.
ElektronikBranschen tackar för möjligheten att lämna synpunkter.
ElektronikBranschen stödjer EU-kommissionens reformambitioner
och ser stora behov av en modernisering av såväl den europeiska
som den svenska upphovsrätten.
I detta remissvar begränsar vi våra synpunkter till frågan om
privatkopieringsersättningen. I övrigt hänvisar vi till det svar som
IT&Telekomföretagen lämnat.
Privatkopieringsersättning
Ett stort antal pågående domstolsprocesser i Sverige understryker
problemen med privatkopieringsersättningen och reformbehoven.
Oavsett detta måste den svenska upphovsrättsregleringen i detta
avseende ändras, då den inte längre ligger i linje med EU-domstolens
avgöranden.
Eftersom skarpa förslag rörande detta område inte aviserats av
kommissionen, anser vi att Sverige behöver ändra sitt system för
privatkopieringsersättning. Detta är en obsolet lagstiftning på ett
område där såväl konsumenternas som marknadens beteende så
radikalt ändrats från den tid då lagen skrevs. En statlig utredning om
detta bör tillsättas omgående.
Idag har största delen av konsumtionen av musik och film övergått
från inköp av fysiska kopior till användande av digitala tjänster, där
användaren betalar per visning/lyssning eller genom prenumeration.
Kopian, som ligger till grund för privatkopieringsersättningen, är i det
sammanhanget icke-existerande. Dagens ersättningssystem bygger
alltså på en föreställning om att mediekonsumtion är kopiebaserad
och att en viss mängd privatkopiering motiverar schablonavgifter

på lagringsmedia. Vi ser att flera medlemsstater (Finland, Spanien,
Storbritannien) försökt hitta bättre alternativ.
För att råda bot på en ohållbar situation som alla förlorar på,
föreslår Elektronikbranschen tillsammans med IT&Telekomföretagen
därför att Sverige utreder möjligheterna att ansluta sig till den ”nordiska modellen” för privatkopieringsersättning som praktiseras i Norge,
Finland, Estland och nu även Island.
I dessa länder har man valt att ersätta den marknadsbaserade
avgiftsmodellen med en statsbudgetfinansierad lösning snarlikt den
svenska biblioteksersättningen. Ett sådant system undanröjer risken
för fortsatta tvister och processer, sänker transaktionskostnaderna
för ersättningen drastiskt, och tar bort en avgift från marknaden som
belastar samtliga konsumenter för en företeelse som allt färre (<10%)
sysslar med.
Det finns också andra alternativ som den statliga utredningen kan
överväga. Att ta bort undantaget för förbud mot privatkopiering t.ex.
Regeringens underlåtenhet
I förarbeten till implementeringen av Info-Soc-direktivet utlovade
regeringen en översyn av reglerna för PKE. I prop. 2004/05 sid 144
står: ”Regeringen avser att påbörja en utvärdering av kassettersättningen senast inom tre år från det att de ändringar som nu föreslås
trätt i kraft. Utvärderingen skall behandla dels frågan om den tekniska
utvecklingen av produkter lett till att ersättningen urholkats, dels frågan om hur ersättningsnivåerna och jämkningsmöjligheten påverkat
ersättningens storlek.”
Någon översyn har hittills inte gjorts – trots att det är mer än 10 år
sedan löftet gavs!
Klas Elm, ElektronikBranschen n
RATEKO 4/2016 9

N YH E T E R
SONOS SHOP IN SHOP

NETFLIX PASSERAR EN MILJON ABONNEMANG

Tillväxten på strömmade TV-tjänster visar inga tecken på avmattning.
Samtliga aktörer växer och störst är amerikanska Netflix som i Q3 för
första gången passerade 1 miljon abonnerande hushåll i Sverige. Det
gör Netflix till den enskilt största leverantören av rörlig bild på svensk
digital betal-TV marknad.
Netflix har sedan lanseringen hösten 2012 växt i rekordfart. I Q3
2016 nådde den amerikanska streamingtjänsten en fjärdedel av
svenska hushåll 15-74 år, motsvarande drygt en miljon abonnenter.
Det är ungefär lika mycket som samtliga övriga streamingaktörer
sammantaget. Näst störst är MTG:s Viaplay och HBO Nordic.
Totalt sett har cirka 35 procent av hushållen ett abonnemang för
en eller flera strömmade betal-TV-tjänster. Inom ett år väntas denna
andel passera 40 procent. Därmed närmar sig innehavet av strömmade betal-TV-tjänster gradvis traditionell digital betal-TV som finns
i knappt 60 procent av hushållen. Sett till utvecklingen bland yngre,
till exempel i gruppen 25–34 år, har strömmade betal-TV-tjänster
redan passerat traditionell digital betal-TV när det gäller innehav av
abonnemang.
– Vi ser ingen inbromsning i tillväxten för strömmade betal-TVtjänster. De unga har redan tagit till sig de nya tjänsterna och nu sker
tillväxten framför allt i äldre målgrupper. I takt med att marknaden
mognar kommer nya utmaningar där traditionella distributions- och
marknadsföringskanaler kan komma att spela en viktig roll. Netflix
riktade lansering av storproduktionen ”The Crown” är exempel på
hur man försöker nå nya målgrupper, säger Marie Nilsson, VD på
Mediavision. n

10 RATEKO 4/2016

Sonos slog i oktober upp portarna för sin första shop in shop i Norden. Tillsammans med det danska möbelvarumärket Hay har Sonos
byggt upp ett rum designat för att låta besökarna lyssna på musik
precis som hemma. Ljudet av musik är för många lika viktigt som
rätt belysning eller möbler i hemmet, så med inspiration från Sonos
flagship store 101 G i New York skapas nu en plats där besökarna
kan uppleva hemmaljudet i Elgigantens butik på Kungsgatan 12-14 i
Stockholm.
– Sonos är det populäraste trådlösa systemet i Norden och vår tro
är, att bättre ljud gör ett bättre hem. När vi slår upp portarna till vår
första shop in shop i Stockholm så kommer vi tillsammans skapa en
yta där man kan känna sig som hemma, trots att vi befinner oss mitt i
stan, säger Ulrik Hvid, Country Director Nordics på Sonos.
– Sonos produkter är kända för sitt fantastiska ljud, sin snygga design och användarvänlighet och betraktas av många som referensen
för ett bra ljudsystem. Just nu ser vi en kraftigt ökad efterfrågan på
trådlösa multirumlösningar i allmänhet och på Sonos produkter i synnerhet. Därför känns det extra bra att kunna erbjuda våra kunder den
här unika möjligheten att testa och uppleva Sonos produkter, säger
Hans Högman, Försäljningschef för Ljud och Bild på Elgiganten.
Elgigantenvaruhuset på Kungsgatan har över en miljon besökare
per år och befinner sig på många sätt i händelsernas centrum. 25
kvadratmeter har inretts för att erbjuda kunderna en ljudupplevelse i
inspirerande hemmamiljö, i Sonos shop in shop.
– Vår önskan är att så många som möjligt ska ha möjlighet att fylla
sina hem med fantastiskt ljud och en värld full av musik. Därför känns
det ganska självklart att vi också öppnar vår första shop in shop i ett
av Sveriges mest välbesökta elektronikvaruhus, säger Ulrik Hvid. n

MEDIA MARKT TAR OMNICHANNELGREPP

Media Markt och Klarna har jobbat sida vid sida under en längre
tid och har valt att stärka upp sitt partnerskap ytterligare genom att
lansera Klarna Checkout på nätet och Klarnas fakturalösning för företagskunder i varuhus för att erbjuda en riktig omnikanalsupplevelse.
– Klarna har varit vår partner gällande fakturering från start när vi
lanserade e-handeln, nu tar vi nästa steg och hanterar även faktureringen åt våra företagskunder online och i varuhus samt implementerar Klarna Checkout. Tillväxten av kunder som kommer i kontakt med
oss från sin smartphone växer kraftigt och att vi nu erbjuder Klarna
Checkout i nya snabbkassan ger en klart smidigare kundupplevelse
och minskar friktionen i köpprocessen, säger Magnus Pettersson,
omnikanalschef på Media Markt.
För att kunna erbjuda en riktig omnikanalsupplevelse som företag
gäller det att ge sina kunder samma pris, utbud och tjänster före, under och efter köp oavsett i vilken kanal kunden möter företaget. Eftersom Media Markt sitter på samma e-handelsplattform som merparten av övriga Media Markt-länder har det funnits utmaningar med att
implementera lokala lösningar för den svenska marknaden. Genom
partnerskapet med Klarna tar Media Markt ett steg i att bli den första
fullvärdiga omnikanalsaktören inom hemelektronikbranschen.
– Tillsammans med Klarna har vi klarat av att minska friktionen i
köpprocessen genom att modifiera gästkassan till en snabbkassa och
därmed kunnat implementera Klarna Checkout oavsett om man använder sin smartphone, surfplatta eller dator. Genom Klarna Checkout B2B får företag äntligen chansen att ta del av en lika smidig och
säker köpupplevelse som privatpersoner, säger Magnus Pettersson.
På bild: Anna Borg, Nordenchef på Klarna tillsammans med Magnus Pettersson. Fotograf Binniam Eskender – Nordic eCommerce. n

NYHE TE R
SÅ ANVÄNDER VI SOCIALA MEDIER 2016

Svenskarna gillar sociala medier och användningen fortsätter att
öka. 77 procent av alla internetanvändare använder sociala medier,
och vi lägger allt mer tid på det. Facebook är fortfarande populärast
och fortsätter att öka i alla åldrar utom bland de under 16 år. Där är
i stället Snapchat och Instagram populärast. Twitter tappar däremot
användare. Det visar rapporten ”Svenskarna och sociala medier
2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Rapporten är ett utdrag ur
den kommande årliga rapporten ”Svenskarna och internet”.
I dag är det 77 procent av alla internetanvändare som någon gång
använder sociala medier och 58 procent som gör det varje dag. De
som använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 timmar per
vecka vilket är en ökning med 40 minuter sedan förra året och nästan
50 procent under de senaste tre åren.
Så många använder de olika sociala nätverken
Facebook – 71 procent
•
•
Instagram – 44 procent
•
Linkedin – 26 procent
•
Snapchat – 25 procent
•
Twitter – 18 procent
•
Kik – 10 procent
•
Reddit – 8 procent
Användningen av Facebook fortsätter att öka och har gjort så
sedan mätningarna började 2011. 71 procent använder Facebook,
att jämföra med 70 procent förra året. Det innebär drygt 5,5 miljoner
svenska användare. Drygt hälften av alla internetanvändare är på
Facebook varje dag.
– Facebook har gått från att vara en social medietjänst till att vara
mer eller mindre ett måste, en del av infrastrukturen för kommunikation på nätet, säger Pamela Davidsson, statistikansvarig på IIS. n

NETONNET LANSERAR NY KVALITETSMÄRKNING

NetOnNet har sjösatt sin första större kommunikationsinsats sedan
det blev klart att SIBA ska omvandlas till NetOnNet. Samtidigt som
nya Lagershopar öppnas, runt om i landet, så vill NetOnNet berätta
varför deras sätt att handla och tänka har blivit så populärt. Kampanjen innefattar bland annat den nya kvalitetsstämpeln ”Lagermärkt”.
– Lagermärkt är ett konkret sätt att manifestera vår affärsidé. Stämpeln garanterar ständigt låga priser på handplockad hemelektronik
direkt från lagerhyllan, säger Carola Tiberg, reklamchef på NetOnNet.
Marknadsinsatserna kommer att rullas ut på bred front, och
handlar om hur NetOnNet är ”Det naturliga sättet att handla hemelektronik”. På så vis vill man introducera NetOnNet för den del av
allmänheten som tidigare inte har haft tillfälle att komma i kontakt
med företaget. Bakom kampanjen står reklambyrån Garbergs som
har samarbetat med NetOnNet i mer än tio år.
Kampanjen kommer att gå med rörligt material på TV och webben
med start vecka 45, samt en konstant närvaro i dagspress och radio,
kompletterat med utomhustavlor. Det kommer också att göras lokalt
anpassade filmer och radiospottar i de nya orterna där NetOnNet
löpande etablerar sig, samt i Norge där den första Lagershopen öppnades den 10 november.
– Sen begynnelsen 1999 har NetOnNet brytit ny mark och gått
sin egen väg, med direkt från lagerhyllan som bas. Lagermärkt är en
kärndel i NetOnNet då vi alltid erbjudit och erbjuder hemelektronik
till låga priser, direkt från lagerhyllan. Den nya marknadskommunikationen är en tydlig spegling av enkelheten och naturligheten med vårt
unika självbetjäningskoncept, säger Marina Davarinou, marknadsdirektör Netonnet Group. n

FORTSATT TV I 700-BANDET

ElektronikBranschen meddelar att enligt TV-Nyheterna beslutade
regeringen, och senare PTS, i oktober att stoppa 700 MHz-auktionen
vilket gör att sändningsutrymmet 694-790 MHz får upplåtas av tillståndspliktiga TV-sändningar ytterligare ett år, till 31 maj 2018. Istället
ska det byggas ett nytt statligt blåljusnät i 700 MHz-bandet. Man
beslutade även att ge MSB i uppdrag att förbereda hur den framtida
kommunikationslösningen för så kallade blåljusaktörer ska utvecklas.
– Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att aktörer
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera
och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena, säger
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar till
beslutet.
Telia menar att beslutet är ett steg tillbaka för digitaliseringen.
– Förbrukningen av data i mobilnäten ökar med över 80 procent
årligen och för att kunna möta den enorma efterfrågeökningen är
det helt nödvändigt att det finns tillgång till mer spektrum. Utan mer
spektrum riskerar Sverige i praktiken att få en negativ utveckling med
långsammare överföringshastigheter i de mobila näten. Detta gäller
i synnerhet på landsbygden där tillgången till lämpliga frekvenser är
begränsad. Att använda 700 MHz-bandet till mobila tjänster är helt
avgörande för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen.
Därför beklagar vi regeringens beslut. Det är centralt att viktiga
samhällsfunktioner har tillgång till framtidssäker kommunikation och
att detta utreds vidare är självklart. En fortsatt utredning hade dock
inte behövt stoppa auktionen av 700 MHz-bandet. Operatörerna på
marknaden har visat att de kan leverera en säker, kostnadseffektiv
och snabbt implementerad lösning för ett framtida blåljusnät via
de kommersiella näten. Nu är det viktigt att myndigheter tillsammans med marknadsaktörerna sätter sig ned för att diskutera vilka
lösningar det finns för framtidens blåljusnät, säger Hélène Barnekow,
vd Telia Sverige. n
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Susanne Ehnbåge,
vd NetOnNet.

Niclas Eriksson,
vd Elgiganten.

Per Kaufmann,
vd Media Markt.

Peter Håkansson,
vd Euronics.

Konkurrenter
på tuff elektronikmarknad
enas om jobben
Jobben är viktigast och de står ofta i centrum
för regeringens förda politik, något som statsminister Stefan Löfven och finansminister
Magdalena Andersson inte sällan påminner
om. Men nu lägger samma regering ett lagförslag om att beskatta elektronik som kan kosta
över 1  000 svenska jobb. Det tycker vi på Elgiganten, Media Markt, NetOnNet, AudioVideo
och Euronics är beklagligt.

S

yftet med skatten sägs vara att minska användningen
av flamskyddsmedel, medel som finns i olika produkter och material för att fördröja eller förhindra brand
men som kan ha negativ påverkan på miljön.
Vi i hemelektronikbranschen står helt bakom ambitionen om
en bättre miljö, och vi har tagit vårt ansvar genom att fasa ut vissa
kemikalier. Men vi kan ärligt talat inte se hur detta förslag ska leda
till en förbättring. Ingen global tillverkare av datorer, TV-apparater
eller vitvaror, kommer att lägga om sin produktion bara för att
det införs en skatt i ett litet land som representerar en promille
av världens konsumenter. Om regeringen verkligen menar allvar
med ambitionen att minska användningen av flamskyddsmedel
vore det mycket mer effektivt att förbjuda farliga kemikalier.
Skatten finns med i regeringens budgetproposition och innebär
att en diskmaskin eller TV från den 1 juli nästa år blir upp till 400
kr dyrare. För vissa hemelektronikprodukter innebär skatten en
prisökning på 20 procent eller mer. Då skatten bara tas ut på
produkter som säljs i Sverige kan svenska konsumenter beställa
sina varor i utländska nätbutiker och på det sättet undgå skatten.
Om handeln flyttar till internet, utanför Sveriges gränser, behövs
vare sig personal i svenska hemelektronikbutiker eller personal
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Christer Palmgren,
kedjechef AudioVideo.

på lagren för att distribuera produkterna vidare till butik eller
slutkonsument. Orter som Borås, Eskilstuna, Helsingborg och
Jönköping kan komma att drabbas hårt när företag tvingas överväga en flytt av hela lagerverksamheten, eftersom vi inte längre
kan konkurrera på lika villkor som utländska näthandlare. Enligt
beräkningar utförda av HUI research kan det röra sig om mer än
1 000 förlorade jobb.
Redan idag är elektronikhandeln hårt pressad av tuff konkurrens och låga marginaler. Försäljning via internet har länge varit
på uppgång. Enligt senaste e-barometern från Postnord handlar
redan idag 21 procent av svenskarna från utlandet.
Visserligen ökar staten sina inkomster med skatten, men på
bekostnad av jobben. Och när handeln flyttar utomlands förlorar
samhället inte bara jobb utan även momsintäkter och löneskatt.
Arbetstillfällena i vår bransch är oftast sådana jobb som för
många fungerar som ett instegsjobb. Som ny på arbetsmarknaden är jobbet i butiken eller på lagret ofta en bra start när man
vill börja bygga sitt CV. Men istället för att hjälpa människor in i
arbete väljer regeringen nu att straffbeskatta vår bransch. Vi på
Elgiganten, Media Markt, NetOnNet, AudioVideo och Euronics
kommer på grund av Kemikalieskattens införande tvingas att
noggrant se över våra verksamheter och de konsekvenser som
skatten innebär.
Vi vill verkligen inte tro att regeringen avsiktligt slår mot jobben
i en bransch som vår. Därför står vårt hopp till att regeringen nu
vill tänka om och göra rätt. Vi är alla konkurrenter på hemelektronikmarknaden, men Kemikaliskatten är ett mycket större hot än
våra olika specialerbjudanden. Vi vill att handeln ska vara kvar i
Sverige, vill inte Stefan Löfven detsamma? n

SUSANNE EHNBÅGE, VD NETONNET
NICLAS ERIKSSON, VD ELGIGANTEN
PER KAUFMANN, VD MEDIA MARKT
PETER HÅKANSSON, VD EURONICS
CHRISTER PALMGREN, KEDJECHEF AUDIOVIDEO

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 oktober:

Oktober innebar en
liten ljusning i höstmörkret
Elektronikbranschen har haft ett svagt år, men
oktober visade tecken på återhämtning. Såväl
video som audio hade bättre försäljning än
samma månad förra året.

O

ktober var en klar förbättring i flera produktkategorier. TV-försäljning gick bra i alla storlekar och även
audioprodukter sålde bra. Actionkameror gjorde
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också come back som säljraket, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen.
TV-försäljningen steg med 10 procent under oktober, actionkameror med 22 procent och audio med hela 30 procent, jämfört
med motsvarande månad 2015. Den ackumulerade försäljningen
för januari till och med oktober är dock fortsatt negativ i samtliga
kategorier utom för audioprodukter.
Det totala värdet av försäljningen var 2,3 procent högre under
oktober, men för årets första tio månader var det 6,7 procent
lägre än i fjol. n

U P P H O VSRÄTT

Blandband anno 1996 (foto: Ola Larsson).

Elektronikbranschens remissvar på EUs upphovsrätt:

Stora behov
av modernisering
Remissvar på EU-kommissionens förslag till
modernisering av EUs upphovsrättsreglering.
ElektronikBranschen tackar för möjligheten att
lämna synpunkter.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

E

lektronikBranschen stödjer EU-kommissionens reformambitioner och ser stora behov av en modernisering
av såväl den europeiska som den svenska upphovsrätten. I detta remissvar begränsar vi våra synpunkter till frågan om
privatkopieringsersättningen. I övrigt hänvisar vi till det svar som
IT&Telekomföretagen lämnat.

Privatkopieringsersättning

Ett stort antal pågående domstolsprocesser i Sverige understryker
problemen med privatkopieringsersättningen och reformbehoven. Oavsett detta måste den svenska upphovsrättsregleringen i
detta avseende ändras, då den inte längre ligger i linje med EUdomstolens avgöranden.
Eftersom skarpa förslag rörande detta område inte aviserats av
kommissionen, anser vi att Sverige behöver ändra sitt system för
privatkopieringsersättning. Detta är en obsolet lagstiftning på ett
område där såväl konsumenternas som marknadens beteende så
radikalt ändrats från den tid då lagen skrevs. En statlig utredning
om detta bör tillsättas omgående.
Idag har största delen av konsumtionen av musik och film
övergått från inköp av fysiska kopior till användande av digitala
tjänster, där användaren betalar per visning/lyssning eller genom
prenumeration. Kopian, som ligger till grund för privatkopieringsersättningen, är i det sammanhanget icke-existerande. Dagens

ersättningssystem bygger alltså på en föreställning om att mediekonsumtion är kopiebaserad och att en viss mängd privatkopiering motiverar schablonavgifter på lagringsmedia. Vi ser att flera
medlemsstater (Finland, Spanien, Storbritannien) försökt hitta
bättre alternativ.
För att råda bot på en ohållbar situation som alla förlorar på, föreslår ElektronikBranschen tillsammans med
IT&Telekomföretagen därför att Sverige utreder möjligheterna att
ansluta sig till den ”nordiska modellen” för privatkopieringsersättning som praktiseras i Norge, Finland, Estland och nu även Island.
I dessa länder har man valt att ersätta den marknadsbaserade
avgiftsmodellen med en statsbudgetfinansierad lösning snarlikt
den svenska biblioteksersättningen. Ett sådant system undanröjer
risken för fortsatta tvister och processer, sänker transaktionskostnaderna för ersättningen drastiskt, och tar bort en avgift från
marknaden som belastar samtliga konsumenter för en företeelse
som allt färre (<10%) sysslar med.
Det finns också andra alternativ som den statliga utredningen
kan överväga. Att ta bort undantaget för förbud mot privatkopiering till exempel.

Regeringens underlåtenhet

I förarbeten till implementeringen av Info-Soc-direktivet utlovade
regeringen en översyn av reglerna för PKE. I prop. 2004/05 sid
144 står: ”Regeringen avser att påbörja en utvärdering av kassettersättningen senast inom tre år från det att de ändringar som nu
föreslås trätt i kraft. Utvärderingen skall behandla dels frågan om
den tekniska utvecklingen av produkter lett till att ersättningen
urholkats, dels frågan om hur ersättningsnivåerna och jämkningsmöjligheten påverkat ersättningens storlek.”
Någon översyn har hittills inte gjorts – trots att det är mer än 10
år sedan löftet gavs! n
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Blockchain:

Största revolutionen
sedan internet
Rahul Singh, global chef över finansiella ITtjänster på HCL (det indiska IT-konsultbolaget
som nyligen förvärvade Volvo IT) har skrivit en
krönika kring den revolutionerande tekniken
Blockchain och hur den kommer påverka olika
branscher. Krönikan återges nedan i sin helhet.

Rahul Singh, HCL.

TEXT: RAHUL SINGH, HCL

B

lockchain: Begreppet som alla pratar om men som
ingen verkar ha full koll på – och det kan få ödesdigra
konsekvenser.
Vad är Blockchain? Hur fungerar tekniken och hur kommer
den påverka marknaden? Hur kan vi använda den för att skapa
affärer? Den underliggande tekniken bakom kryptovalutor som
Bitcoin debatteras flitigt bland bank- och finansbranschens
aktörer och även om den må vara mindre mystisk idag än för ett
år sedan ligger bankerna långt efter och riskerar att förlora stora
marknadsandelar om de inte agerar.
Blockchain och kryptovalutor bygger på anonymitet och eftersom identifikation är centralt inom finansbranschen är det många
som nu rynkar på näsan. Detta påminner om utvecklingen av en
annan omvälvande teknik: internet. Under 90-talet spekulerade
företagen kring internet och hur det skulle förändra samhället.
Människor och företag började utforska möjligheterna med den
nya tekniken och så småningom utvecklades privata nätverk vilket
minskade oron för anonymitet, säkerhet och pålitlighet. Men
dessa privata nätverk dog snart ut och öppna nätverk skapade
trust mechanisms snabbare och till en lägre kostnad och innovatörer ville helst arbeta på ett öppet internet. Detta ledde senare
till digitala lösningar, e-handel, online banking, sociala medier och
Internet of Things.
Under de närmaste åren kommer Blockchain medföra en lika
omfattande förändring som internet och teknikens inverkan
kommer inte vara begränsad till finansbranschen, men det är där
de största och mest radikala förändringarna kommer ske. Med
Blockchain får människor och företag möjlighet att, via internet,
överföra värde mellan varandra utan finansiella organisationer
som mellanhand. Detta innebär att de finansiella organisationerna förlorar transaktionsavgifter och insättningar etc. Blockchain-tekniken kan även hjälpa till att möta alla de nya regler som
införts för finansiella system och säkerställer att transaktionshistoriken inte kan manipuleras i efterhand eftersom alla händelser
registreras i en delad huvudbok.
Dessa billiga och supersnabba ”peer-to-peer”-transaktioner
utgör ett direkt hot mot bankerna, men dess användningsområde
slutar inte där. Blockchain kan också användas för att ta bort mellanhanden inom försäljning, uthyrning och delningsekonomin.
Föreställ dig ett smart lås på en lägenhet som ska hyras ut. Tänk
dig att detta lås kan öppnas automatiskt genom att betala via en
mobilapp som baseras på ett visst antal krav i ett smart kontrakt
som använder blockchain-teknologi. När kraven uppfyllts, öppnas
låset.

Möjligheterna med tekniken är många och utvecklare skapar
alltfler innovativa lösningar med tekniken, men bankerna och
dess anställa är ofta oförmögna att förstå hur detta kommer förändra den traditionella handelsteknologin och de processer som
är kärnan i deras verksamhet. Så, vad ska banker och finansiella
organisationer göra för att hänga med? En bra start är att låta sina
anställda bekanta sig med tekniken. Varför inte ge dem en liten
del av deras lön i en kryptovaluta som är giltig i kontorets café?
Detta är ett bra sätt att avmystifiera tekniken och förbereda organisationen på de förändringar som komma skall. Många banker
har börjat investera i Blockchain-teknik för att utveckla prototyper, exempelvis Bank of England har lanserat sin egen kryptovaluta RSCoins. För att lyckas med projekt som detta är det ytterst
viktigt att ledningsgrupper på bankerna får praktisk utbildning av
Blockchain och hur tekniken kan användas inom telematik.
Investeringarna i Blockchain må öka men inte så mycket att
vi kan säga att Blockchain börjat få inflytande inom Fintech och
detta är alarmerande. Företag som är verksamma inom finansiella
tjänster har inte råd att vara långsamma med att utforska teknik
som kommer vara så pass omvälvande. Vi har sett mängder av fall
där företag och organisationer som är för sena med att anamma
ny teknik förlorar sina konkurrensfördelar – oavsett hur stora de
tidigare varit. Dagens marknadsledare kan helt enkelt inte luta sig
tillbaka för då kommer en ny generation start-up-bolag att ta över
ledartröjan och roffa åt sig marknadsandelar. Idag kommer inte
tillbaka – därför är det hög tid för finansiella organisationer att ta
Blockchain på allvar. n

Om HCL Technologies

Det indiska företaget grundades 1976 av åtta entreprenörer
och idag har 110000 anställda. Volvokoncernen slutförde 31
mars 2016 affären med HCL Technologies om försäljning av
den externa IT-affären och där till relaterade tillgångar och
överlåtelse av driften av IT-infrastrukturen. n

Om Blockchain

En Blockchain, på svenska blockkedja, är en distribuerad databas, där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg
som görs på någon av de andra noderna. Den ursprungliga
blockkedjan utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin.
Sedan bitcoin introducerades 2009 har ett flertal alternativa
blockkedjor publicerats experimentellt. (Källa: Wikipedia). n
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DIBS årliga rapport Svensk E-handel:

Hemelektronik & telekom
på nätet

Uppgifterna nedan kommer från DIBS årliga
rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som skall ge en detaljerad bild av e-handeln och dess utveckling.

F

spendering som andra, vilket tyder på att föräldrar laddar mobilen till sina barn. Vuxna utan barn spenderar minst på detta.
Knappt var tionde svensk handlar telekom i utländska webbutiker, och nästan var tredje handlar mobilt.

Hemelektronik & telekom på nätet i siffror
•

ysiska varor är det som människor främst förknippar
med e-handel. I början av e-handelns utveckling så
letade man produkter på nätet för att det oftast var
billigare. Numera är de främsta anledningarna till att handla varor
på nätet istället att man sparar tid, att man kan jämföra priser
och samtidigt har möjlighet att kunna läsa på om mer avancerade
produkter så som elektronik.

•

Hemelektronik

•

Den traditionsenligt starka e-handelskategorin elektronik är näst
största varukategori med närmare en femtedel av omsättningen –
drygt 6 miljarder kronor. Och nästan en tredjedel av alla svenskar
har handlat detta på nätet. Detta är naturligt eftersom vi är ett
mycket starkt teknikanvändande folk och det är som sagt särskilt
smidigt och fördelaktigt att jämföra priser och läsa på om produkterna på nätet.
Teknik kräver ofta en ganska lång förklaring i text och det lönar
sig ofta att kolla runt efter exakt samma produkt med det billigaste priset. Det är männen som köper detta mest på nätet och
spenderar mer än dubbelt så mycket som kvinnor. Även familjer
med äldre barn sticker ut med högre spendering än genomsnittet.
Minst spenderar de allra äldsta. Människor i städer sticker också
ut, kanske är man mer pryltokig i städer än landsbygd.
En tredjedel av alla svenskar handlar hemelektronik i utländska
webbutiker, och nästan var tredje handlar mobilt.

Telekom

Telekom, det vill säga abonnemang och kontantkort, är ingen fysisk vara utan en tjänst. Inom kategorin tjänster är telekom tredje
störst med en tiondel av omsättningen, eller en dryg miljard
kronor. Fylla på mobilen behöver man ju göra mycket regelbundet
men inte för så stora summor. Här är det intressant att ungefär
lika stor andel inom alla demografiska grupper köper detta på
nätet. Till exempel 20 procent av de yngsta och 19 procent av de
äldsta. Familjer med äldre barn sticker ut med dubbelt så hög
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•
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Hemelektronik på nätet står för 18% av omsättningen inom
varusegmentet och omsätter 6,6 miljarder kronor, vilket är
näst högst efter bil, båt och MC.
29% av svenskarna har handlat elektronik på nätet och spenderar 830 kr i genomsnitt per tre månader.
40% av männen har handlat elektronik på nätet och spenderar 1 190 kr i genomsnitt per tre månader.
18% av kvinnorna har handlat elektronik på nätet och spenderar 460 kr i genomsnitt per tre månader.
Familjer med äldre barn köper elektronik för 1 120 kr i genomsnitt per tre månader.
66-74-åringar köper elektronik för 540 kr i genomsnitt per tre
månader.
Stockholmare köper elektronik för 1 230 kr i genomsnitt per
tre månader. I mindre städer och på landsbygd spenderar
man 720-850 kr i genomsnitt per tre månader.
32% av svenskarna handlar hemelektronik i utländska webbutiker.
29% handlar hemelektronik via smartphone.
Telekom omsätter 1,2 miljarder kr och står för 10% av omsättningen för de tjänster som säljs på nätet.
20% av 15-24-åringarna köper telekomtjänster på nätet och
19% av 66-74-åringarna.
Familjer med äldre barn köper telekomtjänster på nätet för
270 kr i genomsnitt per tre månader och vuxna utan barn
110 kr i genomsnitt per tre månader. n

Om rapporten Svensk E-handel

Rapporten 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
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IF A

Rikard Skogberg, Sony Mobile, med de nya Xperia-lurarna.

Tanni Toft, Sony, vid företagets Extra Bass-produkter.

IFA2016 – Sony:

Stort & smått från Sony
Sonys VD och koncernchef Kazuo Hirai sade
på företagets presskonferens på IFA att det
varit mycket tal om Sonys livsduglighet den
senaste tiden, och han poängterade att de nu
är lönsamma och positionerade att växa.

laddningsteknologi minskas slitaget på batteriet och livslängden
upp till fördubblas, meddelar Sony. Nytt är också att Xperia XZ
och Xperia X Compact har försetts med USB Type-C, vilket innebär
slutet på att försöka ansluta laddningskabeln upp och ned.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

Sony introducerar nya ”Signature Series” som representerar
konvergensen av Sonys analoga och digitala tekniker som har
kultiverats under många år. “Signature Series” är en serie HighResolution-produkter inom ljud beståendes av MDR-Z1R stereohörlurar, två nya WM1 series Walkman-modeller (NW-WM1Z och
NW-WM1A) samt TA-ZH1ES hörlursförstärkare.
Sony presenterade även MDR-1000X – företagets nya trådlösa
flaggskeppshörlurar, som anges ha branschens bästa brusreducering, och de har även en funktion som gör att man kan höra
utomstående ljud utan att behöva ta av sig hörlurarna.

K

azuo Hirai berättade på IFA att de i maj passerade
milstolpen 40 miljoner sålda PlayStation 4, och att
PlayStation VR väntar runt hörnet (den lanserades
i oktober). Han talade även om olika initiativ som Sony fortsätter inom hemelektronik, så som Seed Acceleration Program och
Life Space UX – och han nämnde att Sony arbetar med AI och en
robot, men den visades inte upp på IFA...
– Vi vill att våra produkter ska vara ”at the last one inch”, närmast dig. Vår relevans för dig ligger i att fortsätta erbjuda emotionellt värde genom ett brett utbud av produkter som är intimt
involverade i att förbättra vad du ser, hör, upplever och njuter av,
sade Kazuo Hirai.

Xperia

Sony presenterade på IFA två nya smartphones i Xperia X-serien,
dels första flaggskeppsprodukten i serien, Xperia XZ, och dels Xperia XZ Compact. Xperia XZ är tillverkad i en metall kallad alkaleido,
är vattentålig och försedd med 5,2-tumsskärm, medan Xperia X
Compact har 4,6-tumsskärm. Båda har mjukvara som lär sig och
anpassar telefonen efter användning för en kontinuerligt förbättrad användarupplevelse.
– Utöver smartare mjukvara har Xperia XZ och Xperia X Compact en uppdaterad design och vår bästa kamera någonsin. Två
nya sensorer hjälper kameran att ge dig bilder med fantastisk
färgåtergivning och skapar helt nya möjligheter att fotografera i
svagt ljus, säger Rikard Skogberg, nordisk PR- och produktchef för
Sony Mobile.
Huvudkameran har 23MP och är snabb – från det att man startar kameran fångar den en bild på 0,6 sekunder, anger Sony.
Med nya Battery Care kompletterat med Qnovos adaptiva
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Signature Series

Bravia

Z-serien, flaggskeppsserien inom Sonys Bravia 4K HDR TV-lineup,
har en nyutvecklad 4K bildprocessor – 4K HDR processor X1 Extreme. Serien är även den första att utrustas med Sonys bakbelysta
Master Drive backlighting-teknik, vars LED-struktur skall leverera
djupare svärta och skarpare ljus. X1 Extreme har 40 procent kraftfullare realtidsbearbetning jämfört med Sonys 4K processor X1.

Extra Bass

Tanni Toft, Nordic Jr. Product Manager Sony Electronics, berättar att Sonys Extra Bass produkter är mycket framgångsrika, och
att det sannolikt hänger ihop med att nio av tio hitlåtar idag har
mycket bas, medan det på 90-talet var en av tio...
XB2 och XB3 är vattentäta modeller med Extra Bass, och de kan
parkopplas. Största modellen är XB7 och den blinkar i takt med
musiken om man så önskar.
XB5 och V77 är nyheter i Sonys High Power Audio-serie och de
kan få vardagsrummet att likna en klubb, med kraftfullt ljud och
stroboskoplampor. V77 har funktionen Wireless Party Chain, som
innebär att man kan koppla samman upp till tio enheter trådlöst
över WiFi med synkroniserat ljud och ljus, för att skapa den ultimata partyupplevelsen. n

IFA

Daniel Lindén, Gibson Innovations, vid Philips Izzy – med handen på BM7. Framför Daniel syns ”tornstereon” och till vänster mikrosystemet.

IFA2016 – Philips/Gibson Innovations:

Multiroom & multibrand
Philips presenterade redan på IFA ifjol sitt
multiroomsystem Izzy, som bygger på enkelhet, och i år bygger man vidare på det ekosystemet och lanserar flera nya produkter.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

Gibson Innovations monter på IFA fanns det en hel del
ljudprodukter med Philips-logga på, och stort fokus låg
på multiroomsystemet Izzy.

Multiroom

– Vi visade upp de första Izzy-produkterna på IFA2015. Nu bygger
vi vidare på det ekosystemet med flera propositioner. Det är ett
multiroomsystem som bygger helt och hållet på enkelhet. Användaren ansluter via Bluetooth till en av högtalarna och man behöver ingen app för att sätta upp det här. Man behöver inte heller
något nätverk där hemma utan högtalarna bildar helt enkelt sitt
eget nätverk sinsemellan, säger Daniel Lindén, Marknadschef
Gibson Innovations.
BM5 (med 2 x 2,5” element, 16 x 12 x 16 cm stor och vikt 1,1
kg) och BM50 (med 2 x 2,5” element, 50 x 6 x 22 cm stor och vikt
2,6kg) visades upp redan på IFA ifjol och har alltså funnits ett tag.
En nyhet är BM6 (med 2 x 2” element plus 2 passiva element, 9
x 9 x 20 cm stor och vikt 0,6kg) som har inbyggt batteri så att man
kan ta med sig den ut i trädgården – multigarden alltså...

En annan nyhet är BM7 (med 2 x 3,5” element, 2 x 1” diskanter
plus 2 passiva element, 28 x 16 x 13 cm stor och vikt 1,4kg).
Utöver dessa fyra högtalare visade Philips även upp en mikrostereo och en ”tornstereo” i Izzy-serien, som alltså nu innehåller
sammanlagt sex modeller.

Ljudlimpor

Inom segmentet soundbars har Philips två nyheter, dels den
kompakta ljudlimpan Fidelio B1 (med tillhörande platt subwoofer)
som är 41cm bred, och dels Fidelio B8 med Dolby Atmos, och 18
element under skalet.
– Fidelio B1 är en mycket kompakt ljudlimpa, där det handlar
om att den skall passa in i ett mindre hem, och vi har arbetat
mycket med tekniken inuti för att få till ett brett ljud från en så
liten produkt. Fidelio B8 är vår första soundbar med Dolby Atmos,
en teknik som innebär att man går ifrån tänkandet i kanaler, och
ljudet skall så att säga kunna röra sig fritt i rummet. En teknik som
för några år sedan introducerades i finare biografer och nu tar
steget in i vardagsrummet, säger Daniel Lindén.

Onkyo

När det gäller Onkyo fokuserar man mer och mer på High End
produkter. Man visade bland annat upp de trådlösa In-Ear hörlurarna True Wireless (som fanns som prototyper på IFA ifjol) där
vänster och höger hörlur kommunicerar trådlöst – speltiden är
tre timmar och den medföljande väskan kan ladda lurarna fem
gånger. n
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IF A

Daniel Eriksson, TPVision, vid Philips 55” 4K OLED-TV med Ambilight – 901F.

IFA2016 – Philips/TPVision:

OLED-TV med Ambilight
På IFA2016 lanserade Philips en 4K OLED-TV
med Ambilight, som släpps innan årets slut.

att titta på, och mest intressant var såklart det nya flaggskeppet,
tillika 4K OLED-TV:n som premiärvisades på IFA.

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

OLED

P

å Philips pressmöte på IFA2016 berättades att Philips
är ett ”Focused Health Technology Company”, och man
talade i princip uteslutande om belysning (med fokus
på Philips Hue som byggts ut till ett omfattande belysningssystem
med diverse lampor och sensorer) eltandborstar och rakapparater.
Det sades inte ett ord om några ljudprodukter, men alldeles på
slutet av de 60 minuterna presskonferensen pågick dök en man
från TPVision upp på scen och visade upp Philips nya OLED-TV
med Ambilight.
Att det var på detta vis hänger självklart samman med att
Philips sålt ut både TV-segmentet som ljudsegmentet (till TPV
respektive Gibson Innovations) men det kändes ändå en smula
underligt att på Philips pressmöte få så lite information om ”företagets” ljud och bildprodukter.
TPVision grundades 2011 och ägdes då till 70 procent av TPV
och till 30 procent av Philips, men sedan 2014 äger TPV 100
procent – vilket sannolikt är anledningen till att TPVision nu dyker
upp som gäster på Philips pressmöten, istället för att som tidigare
är en del av dem.
I Philips monter på IFA2016 fanns det dock gott om Philips TV
22 RATEKO 4/2016

Daniel Eriksson, Key Account Manager/Produktspecialist TPVision
Philips TV, visade på IFA2016 upp världens första OLED-TV med
Ambilight – 55-tummaren Philips 901F.
– Philips 901F är världens första OLED-TV med Ambilight. Den
har tresidig Ambilight och den blev utsedd till Årets produkt på
IFA. Det är en 55-tummare och den släpps sent i Q4 i år, säger
Daniel Eriksson.
Philips anger att kombinationen av OLED-tekniken och Philips
Perfect Pixel Ultra HD-processor skapar nya nivåer av bildkvalitet
på TV-marknaden, med 3 800 PPI (Picture Performance Index),
och berättar att Perfect Pixel Ultra HD-processorn har en bearbetningskraft på 4 miljarder pixlar som gör det möjligt för systemet
att kontinuerligt justera varje enskild pixel för skärpa och ljusstyrka, skapa finare linjer och djupare detaljer.
Perfect Contrast-systemet med lokal kontrastbehandling samarbetar med Philips Micro Dimming Perfect-teknik för att optimera
bildens kontrast.
Philips 901F är företagets första TV som kvalificeras för Philips
HDR Perfect-standard, tack vare den breda färgskalan, Perfect
Pixel Ultra HD-processorn och att ljuset kan nå upp till 540Nit.
Under skalet finns en Quad Core processor och TV:n har
operativsystemet Android, som ger tillgång till tusentals appar,
streamingtjänster och spel i Google Play-butiken. n

IFA

Marcus Carlsson, Yamaha, vid de nya flaggskeppshögtalarna NS-5000.

IFA2016 – Yamaha:

Ljud för hela slanten
Förutom 35 Musiccast/multiroom-produkter
kunde man hos Yamaha på IFA2016 för första
gången beskåda företagets nya flaggskeppshögtalare NS-5000, som tagit sex år att utveckla, och som släpps i februari 2017.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

arcus Carlsson, Productchef Audio Video på
Yamha Scandinavia, berättade att MusicCast och
Multiroom är ett stort fokusområde för Yamaha,
och att de nu växlar upp – från 23 modeller i fjol till 35 modeller
i år.
– Vi tar även ut svängarna lite grann och visar på IFA upp en
självspelande flygel som vi kan dela ut till olika rum, så att flygeln
spelar samtidigt som vi hör bakgrundsmusik och sång från en
Musiccast-anläggning.
Yamaha presenterade på IFA en ny receiver line-up och även
några nya tvåkanalsförstärkare. En intressant nyhet är Yamahas
nya Blu-rayspelare BDA-1060, som är försedd med en ”CD Mode”
knapp och när man trycker på den så optimeras mekaniken för
CD-uppspelning, samtidigt som videokortet stängs av etcetera –
spelaren optimeras för ljuduppspelning helt enkelt.
– Vi vet att många av våra kunder köper Blu-rayspelare för att
ofta använda dem som CD-spelare och har därför lagt extra fokus
på ljudkvaliteten, säger Marcus Carlsson.

Högtalare

I sex år har Yamaha hållt på med att utveckla de nya högtalarna
NS-5000, som de visade upp på IFA2016 för första gången.
– NS-5000 har ett helt nytt material i membranen, som kallas
Zylon. Det är samma material som används i luftballonger, och
det är extremt styvt och extremt lätt, och passar då perfekt i ett
högtalarmembran. Och det är samma material i diskant, mellanregister och bas. De kommer ha säljstart i februari 2017, och gå
loss på hundra femtio tusen ungefär, så det blir något att se fram
emot när vintern kommer, säger Marcus Carlsson.
Yamaha NS-5000 är en trevägshögtalare med 12” bas, 3 1/4”
mellanregister och 1 1/4” diskant. Måtten är 40 x 69 x 38 cm och
vikten 35 kg. ”Bokhylledesignen” av de nya högtalarna minner om
företagets klassiska monitorhögtalare NS-1000M från 1974. n

Yamahas nya Blu-rayspelare BD-A1060, som har ett speciellt ”CD
Mode” läge, optimerat för musiklyssning.
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IF A

Joakim Malm, Harman, vid Harman Kardon Omni 50+, som är toppmodellen i den uppdaterade Omni-serien.

IFA2016 – Harman:

Omni uppdateras & utökas
Hos Harman fanns det på IFA2016 många
nyheter, från såväl 70-årsjubilerande JBL som
AKG och Harman Kardon.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

BL fyller 70 år i år, och på IFA2016 visades det upp ett
antal nyheter från varumärket, till exempel Playlist.
– JBL Playlist är en trådlös nätverkshögtalare som är
superenkel att använda. Vi har lagt in Spotify Connect i den, så att
man kan använda den direkt via Spotify-appen, men den är även
kompatibel med Google Cast och med Google Cast finns det hela
200 appar man kan spela musik ifrån. Man kan koppla samman
upp till fyra stycken Playlist i sitt hem och spela musik trådlöst.
Väldigt prisvärd är den också, säger Joakim Malm.
JBL presenterade på IFA också nästa generation hörlurar i
E-serien (E15, E25BT, E35, E45BT och E55BT – där BT står för Bluetooth) och de nya trådlösa sporthörlurarna JBL Reflect Contour.

Harman Kardon

– Harman Kardon satsar också hårt på trådlös musik i år. Omniserien kommer nu att heta Omni+, och här har vi kraftfullt
uppdaterat både mjukvara och hårdvara. Här har vi också lagt in
Google Cast, så att de är kompatibla med 200 appar, och äntligen
nu Spotify Connect också, berättar Joakim Malm.
Omni+ har ett fysiskt nätverksuttag och stöd för både 2,4GHz
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och 5GHz WiFi, för bästa funktionalitet i nätverken. Omni-serien
uppdateras alltså, och vid sidan av Omni 10+ och Omni 20+ lanseras också en helt ny modell, kallad Omni 50+, som blir toppmodellen.
– Omni 50+ är den största i serien, och den spelar väldigt
kraftfullt. Den är även bärbar och stänksäker, med en batteritid på
åtta timmar via Bluetooth och fem timmar via WiFi, säger Joakim
Malm.
Det är enkelt för musikälskare att börja med en Omni+ högtalare och sedan lägga till fler allt eftersom för att så småningom
kunna strömma musik i alla hemmets rum, anger företaget. Och
våren 2017 lanseras ytterligare två produkter, en kompakt soundbar (Omni Bar+) och en trådlös HD-adapter (Omni Adapt+). De
nya Omni+ produkterna är kompatibla med första generationens
Omni-produkter, så användare kan uppgradera och koppla ihop
nya Omni+ med sin tidigare Omni-högtalare.
– Harman Kardon Omni+ är unik tack vare HD-ljud, mångsidighet och funktionalitet. Användarna vill streama sitt innehåll
från flera olika tjänster, styra sina högtalare från telefonen eller
surfplattan och önskar ett system som uppfyller alla deras behov.
Oavsett om de vill ha en högtalare eller fem, är det precis vad det
här ljudsystemet från Harman Kardon erbjuder, säger Michael
Mauser, VD för Lifestyle Audio Division på Harman.
Joakim Malm slog också ett slag för AKG:s In-Ear hörlurar N40,
som han menar är fantastiska. De är försedda med en driver plus
en balanserad armatur och levereras med tre filter, för finjustering av ljudet (rakt, något höjd diskant eller något höjd bas). n

IFA

Johnny Davou, Doro, i företagets monter på IFA2016, med en ny mobil ur Doros 65-serie i handen.

IFA2016 – Doro:

Clamshell dominerar
Doro visade på IFA2016 upp sina tre nya
Clamshell-mobiler och har nu uppdaterat i
princip hela sitt featurephonesortiment.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

J

ohnny Davou, Nordenansvarig på Doro, berättar på
IFA2016 att Doro nu har inte mindre än 280 mobiler i
sortimentet - olika artikelnummer - och att de levererar
till 45 länder.
Bland enklare mobiler - alltså det som inte kallas smartphones,
utan snarast featurephones - är det vikbara modeller som gäller,
och Doro har i och med lanseringen av senaste 65-serien (6521,
6526 och 6536 i Norden) bytt ut i princip hela sitt sortiment till
Clamshell.
– Vi visar en massa nya produkter på mässan. Bland annat en
helt ny Clamshell-serie, vikbara telefoner, som heter 65-serien.
Det är telefoner med större display, med Doros DNA som hörselslinga, larmknapp på baksidan och otroligt bra ljud. Utöver den serien visar vi även modellen PhoneEasy 530X som vi säljer väldigt
mycket av via våra B2B-kanaler, då man just nu i både Norden och
Europa byter ut många DECT-system mot enkla mobiltelefoner
som är slagtåliga, väldigt lättanvända och har bra ljud. Utöver det
pratar vi på IFA mycket om vår service ”Connect & Care”, som är
en tjänst som fungerar som ett nätverk för dina nära och kära,
säger Johnny Davou.

65-serien

Doro 6521, 6526 och 6531 är syskonmodeller (det som skiljer
är funktioner som till exempel GPS och inbyggd ficklampa) med
Clamshell-design och 2,8” display. Det går alltså inte att ladda
ner en massa appar till mobilerna, men det finns webläsare för
INternet och både Facebook och Twitter finns, liksom e-post och
funktioner som FM-radio, kalender, vädertjänst med mera.
65-serien har även tjänsten Connect & Care, vilket Doro ser
ett intresse för både hos kunderna och operatörerna. Connect
& Care innebär att man själv kan skapa ett nätverk av personer,
som man sedan kan kontakta om man till exempel behöver en
hjälpande hand.

Mobilisering

En annan mobil som
Doro visade upp på
IFA i år var PhoneEasy 530X, som
blivit en stor succé
i företagskanalen, eftersom DECT håller
på att stängas ner på
många ställen, och
man ersätter med
tåliga och lättanvända mobiltelefoner,
som 530X. n

Doro 65-serien och PhoneEasy 530X.
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IF A

Marie Kristine Schmidt vid Horizon (till vänster) och Beosound 1 & 2.

Klas Hedin, EET Europarts, vid Loewes 4K OLED-TV, bild 7.

IFA2016 – Bang & Olufsen:

IFA2016 – Loewe:

B&O lanserade på IFA2016 såväl nya högtalare som TV-apparater – gemensamt för dem
alla är en design och materialval som gör att
de sticker ut i mängden.

Loewe lanserade på IFA2016 en 4K OLED-TV
kallad bild 7, som finns i 55” och 65”.

Se, höra & röra Loewe OLED
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

ang & Olufsen lanserade på IFA2016 två trådlösa
högtalare, Beosound 1 och Beosound 2, och de är
designade som aluminiumkoner och ger 360-graders
ljudspridning.
Marie Kristine Schmidt, Corporate Vice President Head of Brand
Design & Marketing på Bang & Olufsen, berättade att de undersökte, men ingen annan kunde tillverka aluminiumkonerna så de
bygger dem själva i Danmark.
Beosound 1 har inbyggt batteri vilket gör den bärbar, och man
kan spela i upp till 16 timmar. Man kan ansluta via Bluetooth eller
WiFi, och det finns stöd för Google Cast och AirPlay (samt Spotify
Connect).
Beosound 1 är 33 cm hög med 16 cm diameter och väger 3,5 kg
– inuti finns 60W förstärkeri för 4” basen och 1,5” diskanten.
Beosound 2 (som är nätdriven) är 43 cm hög med 20 cm diameter och väger 4,1 kg – inuti finns 102W förstärkeri för 5,25” basen,
två 2” mellanregister och 0,75” diskanten.

TV

B&O presenterade även en ny TV kallad Beovision Horizon, som
lanseras som en ”no nonsense casual TV”. Horizon finns i 40” och
48” och båda är 4K-modeller med Android OS.
När det gäller ljudet finns två 2,5” fullregisterelement (i varsitt
0,5 liters kabinett) samt 2 x 30W förstärkare.
Designen i rå aluminium sticker ut i mängden - påminner en del
om en spegel med ram - och bör inte bara ses, utan även kännas.
Som tillbehör finns fyra olika stativ.
– Hur många av alla TV-apparater och andra produkter som visas på IFA vill du röra och ta i? Hur många ger den taktila känslan
man vill åt, undrade Marie Kristine Schmidt. n
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1

928 åkte bröderna Loewe till New York och undrade hur
de skulle kunna ta skyline till hemmen. Tre år senare lanserade de en TV-apparat, och gjorde just det.
Klas Hedin, Product Marketing Manager Retail på EET Europarts, som distribuerar Loewe, berättar att Vestel äger Loewe
idag, men TV-apparaterna byggs fortfarande i Kronach, i Bayern i
södra Tyskland.
Loewe bild 7 är företagets första TV med OLED-teknologi.
OLED-skärmen gör det möjligt att skapa oändligt skarpa kontraster, en mycket större färgskala, ännu finare färggradering och en
aldrig tidigare skådad nivå av svart i jämförelse med konventionella LCD-TV, anger Loewe, och berättar att kombinationen av
den nya state-of-the-art OLED-teknologin och Loewes legendariska bildbehandlingsmjukvara av företaget fått namnet Loewe
VantaVision.
Uttrycket kommer från det mörkaste konstgjorda ämnet som
kallas VantaBlack. Ämnet består av rörformade partiklar som
reflekterar nästan inget ljus, men absorberar upp till 99 procent
av ljuset. Genom att använda detta ultimata svarta så blir rymdteleskop kalibrerade och satelliter kamouflerade. Denna djupaste
nyans av svart har gett en ny dimension till bildkonst - skulptören
Anish Kapoor är den enda konstnären som har fått rättigheter att
arbeta med denna typ av färg. Loewe VantaVision bildteknologin
är inspirerad av VantaBlack.
När TV:n slås på glider glasskärmen automatiskt uppåt med
hjälp av inbyggda motorer, och avslöjar en smal men, enligt
företaget, mycket kraftfull soundbar – med en effekt på 120W, sex
drivers och fyra passiva basmembran. När TV:n stängs av sänks
skärmen ner igen och döljer ljudlimpan.
Med integrerad Bluetooth är det möjligt att streama musik till
Loewe bild 7 via en smartphone eller surfplatta.
Baksidan är klädd i tyg, och gömmer kontakter och kablar. n

IFA

Craig Nicholas, Jabra, med Elite Sport – som kan räkna ut Vo2max.

Magnus Nilsson med Samsonite EnerQI – ryggsäck med Power bank.

IFA2016 – Jabra:

IFA2016 – Samsonite:

abra visade på IFA2016 upp sina senaste trådlösa hörlurar,
Elite Sport, som kommunicerar trådlöst mellan varandra –
man har alltså ingen sladd mellan de båda hörlurarna.
De fyra inbyggda mikrofonerna skall se till att samtalskvaliteten
blir den bästa möjliga och lurarna har tre timmars batteritid (samt
extra batteritank på sex timmar i det medföljande laddningsfodralet).
Rörelsesensor och pulsmätare finns inbyggt i de IP67-klassade,
vattentäta lurarna. n

å IFA2016 visade Samsonite sina kommande laptop-väskor
med inbyggd Power bank och trådlös laddning för de som
har mobiler med stöd för det. EnerQI och LadyTech är de två serierna som i Q1 2017 skall finnas i butik, i form av en ryggsäck och
en bailhandle (kabinväska) som båda rymmer 15,6” laptop.
Magnus Nilsson, Samsonite, berättar att CE-kanalen är viktig för
dem, och han menar att det är tjänstefel att sälja en premium laptop för 15 tusen med en laptopväska för en hundralapp – givetvis
skall den kunden lämna butiken med en premiumväska... n

J

P

Daniel Schönemann med VR-lurarna Skullcandy Crusher VRA wireless.

Henrik Andersson vid antennförstärkarfodral för iPhone.

IFA2016 – Skullcandy:

IFA2016 – Cellularline:

är det gäller Virtual Reality - VR - ligger allt fokus idag på
glasögonen, men för en uppslukande upplevelse krävs
även ljud och känsla, och det är här Skullcandys hörlurar Crusher
VRA wireless kommer in – de är utvecklade för VR, och har bland
annat haptiska baselement, för att generera en basupplevelse
med en fysisk känsla av bas, och vilken riktning den kommer från.
Daniel Schönemann, Country Manager Nordics på Skullcandy,
berättar att VR förväntas omsätta 40 miljarder dollar 2019, och
Skullcandy är det enda företaget som har en hörlur för VR.
Crusher VRA wireless skall finnas i butik i Q1 2017. n

ntenna79 är ett amerikanskt systerbolag till italienska
Cellularline, och de har utvecklat ett antennförstärkarfodral till iPhone6 och 7 – som kommer lanseras under varumärket
Cellularline i Europa lagom till jul.
Produkten ser ut som ett mattsvart mobilfodral, men inuti finns
bland annat en antenn som skall förbättra mobilens mottagning,
och fodralet kan dras ut för att förbättra effekten ytterligare.
– 30 000 exemplar har sålts i USA, och det skall bli spännande
att se hur det tas emot i Norden, säger Henrik Andersson, Cellularline. n

N
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John Svärling, Marketing Manager Nordics Logitech och Ultimate Ears, (i vit T-shirt) med ett antal Ultimate Ears Bluetoothhögtalare uppkopplade med PartyUp – en funktion i UE appen som gör det möjligt att koppla samman 50+ Bluetoothhögtalare (UE Boom, Boom 2 och Megaboom).

TechBrief slog rekord i år
Den 11-12 oktober arrangerades TechBrief på
Radisson Blu SkyCity Hotel precis vid Arlanda
flygplats.

H

TEXT & FOTO: OLA LARSSON

enrik Koch, VD på danska PR-byrån Related, som i
oktober för fjärde gången arrangerade TechBrief för andra gången i Stockholm - berättar att de slog
rekord i år, i och med att 45 journalister besökte arrangemanget

Henrik Koch, Related, inledde med att presentera det fjärde TechBrief.

Benson Low, Creative, demade nya Bluetoothhögtalaren iRoar Go.
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Fredric Suarez, Distribution and Key Account Manager, och Samuel Xu, Country Manager SE/NO/Iceland, TP-Link Nordic AB, håller i världens
första router med stöd för WiFi-standarden 802.11ad – en ”game changer” menar de, och demonstrerade 3x snabbare hastighet än 802.11ac.

och kollade in nyheterna från de tio utställande företagen.
I år var det sju företag (BenQ, Creative, Kingston/HyperX,
Logitech, Razer, SanDisk och TP-Link) som på exakt 20 minuter
vardera presenterade sina nyheter, och i utställningshallen fanns
ytterligare tre företag (Blue Microphones, Startech.com och Western Digital) på plats med sina produkter.
WD (Western Digital) köpte i våras SanDisk (en affär på ungefär
16 miljarder dollar) och båda företagen var med på TechBrief.

Darragh O’Toole, Product Marketing Manager EMEA SanDisk,
berättade att WD och SanDisk är separata företag under moderbolaget WDC, och att WD nu kliver in i flashvärlden i och med
köpet – WD har lanserat SSD, där serien Blue (upp till 1TB) skall
vara prisvärd performance medan Green är entry (upp till 240GB).
SanDisk visade på TechBrief bland annat upp iXpand Flash Drive
för enkel överföring av data från iPhone till dator och Dual USB
Drive 3.0 som gör samma sak för Android (båda upp till 128GB). n

Hannah Oliver, PR Manager Europe WD, med nya 4TB MyPassport.

Darragh O’Toole, SanDisk, med en prototyp på ett 1TB SD-kort.
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TechBrief – Kingston/HyperX:

Nu exploderar e-sport
Mikael Johansson, Kingston, visade på TechBrief upp Kingstons och HyperX produkter – och han håller här i det nya tangentbordet för gamers.

HyperX är en produktdivision inom Kingston,
och sedan 2004 har varumärket använts på
datorkomponenter (till exempel minnen och
SSD) för gamers – 2014 lanserades även HyperX peripherals (headsets) för gamers.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

M

ikael Johansson, Business Development Manager Kingston, berättar att HyperX är nummer ett
inom gaming globalt när det gäller DRAM-minnen, samt nummer tre på SSD och headsets – och det bäst säljande headsetet för gamers i Skandinavien Q4 2015 var HyperX.
Företagets utbud av headsets består idag av sex modeller i tre
produktserier. I toppserien finns Cloud Revolver för PC och CloudX
Revolver Gears of War för Xbox, i mellansegmentet finns Cloudserien (stereoheadsetet Cloud, 7.1-surroundmodellen CloudII och
CloudX för Xbox) och i entrysegmentet Cloud Stinger.
– Målet med Cloud Stinger är att vara bäst i entrysegmentet. De
är inte byggda i plast som lätt kan gå sönder, utan har en justerbar
”steel slider”, och de är försedda med 50mm driver och memory
foam samt en mikrofon som kan flippas upp för att stänga av den,
säger Mikael Johansson.

Kingston DataTraveller 2000 (64GB) och HyperX Predator (1TB).
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Keyboard & e-sport

Den 24 oktober lanserade företaget sitt första keyboard för
gamers. HyperX Alloy FPS Keyboard är ett mekaniskt tangentbord
i minimalistisk och kompakt design med stålchassi och Cherry MX
mekaniska switchar som skall garantera 50 miljoner nedtryckningar per tangent. Tangentbordet är bakgrundsbelyst och den
röda belysningen kan ställas in i fem nivåer samt ett antal olika
lägen, och det medföljer åtta röda tangenter med annan textur än
de svarta – för den som vill spelanpassa layouten.
– HyperX Alloy FPS Keyboard är försett med ett USB-uttag och
anledningen till det är att gamers enkelt vill kunna ladda sina
mobiler i pauserna, förklarar Mikael Johansson, och berättar att
anledningen att HyperX lanserar ett tangentbord för gamers är att
marknaden för e-sport exploderar.
Enligt Gamesindustry.biz kommer e-sport nästa år ha lika
många tittare som NFL, och den totala omsättningen för e-sport
och kringprodukter spås bli ungefär en miljard dollar.
HyperX fokuserar alltså på konsumenter i allmänhet och
gamers i synnerhet, medan Kingston främst fokuserar på företagsmarknaden, även om de har produkter som vänder sig till
konsumenter.
Ett exempel är deras USB-minnen, som finns i ett stort antal
olika utföranden och med kapacitet från 8GB ända upp till 1TB.
Kingston DataTraveller 2000 är ett USB-minne som sticker ut i
mängden då det är utrustat med ett numeriskt tangentbord och
256-bitars kryptering. En ”lösenordspinne” med upp till 64GB.
Vill man få plats med väldigt mycket på sitt USB-minne erbjuder
Kingston DataTraveller HyperX Predator, som finns med 512GB
och 1TB kapacitet – läshastigheten anges vara 240MB/s och skrivhastigheten 160MB/s (om man pluggar in det i ett USB 3.0 uttag
alltså, med USB 2.0 blir hastigheten 30MB/s åt båda hållen). n
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TechBrief – Blue:

Nya mickar & lurar
Chris Preslegaard, Blue, med två nyheter från företaget – Lola hörlurar och USB-mikrofonen Yeti, båda i vitt.

Blue Microphones, världens bäst säljande
USB-mikrofontillverkare, har presentaret nya
mikrofoner – och lanserat hörlurarna Lola.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

D

et senaste tillskottet från Blue kallas Raspberry, och
lanseras som den ultimata, bärbara USB-mikrofonen.
Raspberry är stor som en handflata, men anges
erbjuda ljudinspelningar i nivå med professionella studior, oavsett
om man spelar in sång eller instrument, var man än befinner sig.
Blue berättar att man under de senaste 20 åren har legat i
framkant för ljudteknik och tillhandahållit mikrofoner till professionella studior världen över samtidigt som man stått bakom de
bästsäljande USB-mikrofonerna på konsumentmarknaden.
– Raspberry är den ultimata mikrofonen för alla som vill öka
hemmastudions kapacitet. Raspberry levererar ljudkvalitet i nivå
med professionella studiomikrofoner, oavsett var du befinner
dig. I dag är det många som tänker utanför ramen, och utanför
studion, när de ska spela in ljud, och med Raspberry får man en
professionell mikrofon med både USB- och Lightning-ingångar
som matchar de flestas behov och ambitioner, säger Blues vd
John Maier.
Blue anger att kondensatormikrofonen är utvecklad för att
spela in bra ljud, oavsett om man sitter nära mikrofonen eller har
den på ett bord framför sig. Raspberry är kompatibel med alla
inspelningsappar och fungerar med Plug & Play på iPhone, iPad,
Mac och PC. Andra nyheter från Blue är att USB-mikrofonen Yeti
nu finns tillgänglig i vitt, och den Skype-certifierade Snowball iCE
är tillgänglig i svart.

Hörlursdebut

Blue har breddat sin produktportfölj i Sverige med Lola, Hi-Fi hörlurar utvecklade med avstamp i företagets fleråriga erfarenhet av
att producera studiomikrofoner i hög kvalitet. Med en design och
formfaktor som skiljer sig från mängden, samt Blues egna specialframställda 50mm ljudelement, utlovar Lola en aldrig tidigare
skådad detaljnivå i din favoritmusik.
– Med Lola vill vi sätta en ny standard för ljudkvalitet på marknadens hörlurar. Populära massproducerade hörlurar lever inte
alltid upp till sin hype, och därför har vi utvecklar Lola för de som
inte nöjer sig, säger John Maier.
Hörlurarna har ett tunt huvudband med flera flexibla leder som
tillsammans med justerbara armar på hörselkåporna skall se till
att hörlurarna sitter bekvämt och parallellt på huvudet.
Chris Preslegaard, Blue, berättar att tekniken bakom lederna
kommer från Formel 1 och att Lola, som finns i svart och vitt, levereras med ett mjukt reseetui och två ljudkablar på 3 respektive
1,2 meter med inbyggd mikrofon och kontrollknapp för iPhone
och iPad. n

USB-mikrofonerna Raspberry, Yeti & Snowball samt hörlurarna Lola.
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BenQ Zowies flaggskeppsmonitor – 27-tummaren XL2735.

BenQ:s flaggskeppsmonitor – 32-tummaren PV3200PT.

TechBrief – BenQ:

Fokus på gamers
konsumenter och företag
BenQ fokuserar nu på att utveckla Zowie, som
köptes ifjol, samtidigt som man satsar på B2B
– man vänder sig alltså mot såväl gamers och
konsumenter som företag.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

B

o Cramér, VD BenQ Nordic AB, berättar att BenQ
samarbetat med Zowie sedan 2010, då BenQ lanserade sin första gamingskärm. Zowie etablerades 2008
som ett märke med ett uttalat mål om att utveckla världens bästa
e-sportutrustning. 2015 blev Zowie uppköpt av BenQ Corp, och
sedan dess har märket gett namn åt företagets e-sportprodukter,
som skall erbjuda en unik kombination av konkurrenskraft och
spelglädje.
I oktober lanserade BenQ Zowie sin nya flaggskeppsmonitor i
XL-serien, XL2735 (XL-serien är skärmar för datorer medan RL-serien är skärmar för konsolspel), som världens första e-sportskärm
med Dynamic Accuracy-teknologi (DyAc). XL-serien är en av världens mest använda skärmar för e-sport och med DyAc ger XL2735
e-sportare ännu ett teknologiskt försprång, anger företaget. Black
eQualizer-teknologin skall avslöja dolda fiender i mörkret, och
såväl sidoavskärmningarna som kanten runt skärmen (som är
grå istället för svart för att undvika reflexer) är designade för att
spelaren skall kunna behålla fokus i stridens hetta.

BenQ Zowie visar ovan på skillnaden mellan en skärm med Dynamic
Accuracy (till höger) och en 144Hz-skärm utan tekniken (till vänster).
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– När man skall välja skärm vet varje e-sportare inom FPSgenren att 144Hz inte bara är en standard, utan en nödvändighet.
Men en hög uppdateringsfrekvens löser inte ett av de största
problemen i spel med snabba rörelser, nämligen suddig bild. Det
gör däremot DyAc-teknologin i BenQ Zowie XL2735. Även om du
vänder dig 180 grader på en bråkdels sekund är allt knivskarpt,
så du genast har fienden i sikte. När det verkligen gäller gör varje
millisekund skillnad, och detta märks i designen på XL2735, från
avskärmningarna på sidan till den matta kanten runt skärmen,
säger Bo Cramér.
BenQ Zowie XL2735 är en 27” skärm med 2 560 x 1 440 pixlar
och TN-panel med 144Hz-stöd och 1ms responstid (gray-to-gray)
som är försedd med Dynamic Accuracy-teknologi för att förhindra
suddig bild vid snabba rörelser i spelet.
Skärmen är försedd med en ny, extern S Switch-kontrollenhet
med inbyggt minne samt genvägsknappar till personliga inställningar, och Bo Cramér poängterar att det är ett viktigt faktum att
allt finns i hårdvaran, inte i mjukvara.

Professionella monitorer

BenQ lanserade i april i år PV3200PT, som en professionell
monitor utformad specifikt för avancerad postproduktion och
annat videoredigeringsarbete där precis färgåtergivning är ett
måste. Med en upplösning på 3 840 x 2 160 pixlar fördelat på 32”
ger PV3200PT goda förutsättningar för att redigera in i minsta
detalj, och med 100 procent täckning av Rec. 709 färgrymd och
sRGB lämnas ingenting åt slumpen. Med den rätta kalibreringsutrustningen kan PV3200PT uppnå en genomsnittlig avvikelse på
ΔE <1.5, och eftersom den kalibreras på hårdvarunivå (direkt i
bildskärmens 14-bit 3D LUT, Look-Up Table) är färgåtergivningen
oberoende av datorn som används och dess grafikinställningar.
– Man kan bara arbeta med det man ser, så naturligtvis är det
viktigt att bildskärmen täcker ett stort färgområde och återger
korrekta färger när man jobbar med videoredigering. Varje skärm
testas på fabriken och levereras med sin egen färgkalibrerings-
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Bo Cramér veckopendlade 2013-2015 från Göteborg till Oxford, då han var VD för BenQ UK. Nu pendlar Bo mellan Göteborg och Stockholm vilket tar ungefär lika lång tid - eftersom han våren 2015 återvände till BenQ i Sverige. Sedan april 2016 är han VD på BenQ Nordic AB, som har
huvudkontor i Stockholm och hemmakontor i Norge och Finland. Idag är BenQ åtta anställda i Norden, men Bo Cramér säger att de skall växa.

rapport så att du får ett bevis på att skärmen lever upp till våra
stränga krav för precis färgåtergivning. PV3200PT kan hårdvarukalibreras och därmed anpassas till din omgivning, så resultatet blir
fullständigt realistiskt, oavsett vart du jobbar och vilken dator du
arbetar på. Samtidigt erbjuder vi en SDK som ger filmstudios och
mjukvaruutvecklare mer frihet att anpassa kalibreringsinställningarna efter deras behov, säger Bo Cramér.

InstaShow

På TechBrief demonstrerade BenQ det nyligen lanserade systemet
för trådlös videoöverföring helt utan programvara, InstaShow,
som anges vara den perfekta lösningen till presentationer på kontoret och andra platser tack vare universell kompatibilitet, snabb
installation och enkel användning.
InstaShow överför video upp till 1080p i 60 Hz, och med stöd
för trådlös 802.11ac-anslutning och automatiskt val av trådlös
kanal skall man få en stabil överföring av video och stereoljud på
upp till åtta meter.
– När du ska hålla i en presentation är det inte bra om deltagarna måste vänta på grund av problem med programvaran
eller kompatibilitet. BenQ InstaShow fungerar helt enkelt – utan
programvaruinstallation, utan drivrutiner, utan väntetid och utan
krångel. Anslut sändaren till en USB-port och HDMI-utgång och
mottagaren till en HDMI-ingång, tryck sedan på knappen på InstaShow så är bilden och ljudet där. InstaShow har stöd för HDCP
så att du kan sända från vilken källa som helst med USB- och

HDMI-port till en projektor, TV-skärm eller bildskärm med HDMIingång. Tack vare SmartEDID väljer InstaShow automatiskt den
bästa upplösning som både källa och enhet har stöd för – perfekt
för att garantera bra presentationer utanför kontoret där kundens
utrustning kan variera kraftigt, säger Bo Cramér.
InstaShow-systemet har stöd för upp till 16 sändare för varje
mottagare, så presentationer kan fördelas mellan flera talare och
deltagare kan tillhandahålla relevant material med ett enkelt tryck
på sin enhet.

Storskärm & projektor

Bo Cramér berättade på TechBrief också att BenQ i sitt sortiment
har stora skärmar (42-84 tum) med touchfunktionalitet, samt att
de innan årets slut kommer lansera W11000 – världens första
THX-certifierade DLP 4K UHD projektor. n

BenQ InstaShow och 4K-projektorn BenQ W11000.
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Thomas Nielsen, Razer, visade på TechBrief upp företagets sortiment av gamingprodukter – som möss, tangentbord, hörlurar och laptops.

TechBrief – Razer:

Vassa produkter på väg
Razer visade på TechBrief upp sitt breda sortiment inom gaming, och på plats fanns även
två av företagets laptops – som nyligen börjat
säljas i Europa.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

T

homas Nielsen, Razers PR Specialist i Norden, berättade att företaget sedan de lanserade världens första
gamingmus ”Boomslang” 1999 har expanderat till att
idag erbjuda ett brett sortiment inom gaming.

Historik

Företaget Razer grundades 2005, men det hela startade sju år
tidigare eftersom företaget Kärna då arbetade med att implementera sin ”mechanical high speed tracking technology” inom olika
områden/industrier. Robert Krakoff, GM Kärna, träffade 1998
hard core gamern Min-Liang Tan, som föreslog att Kärna skulle
använda teknologin för att tillverka gamingmöss. Min-Liang Tan
börjar jobba som extern konsult åt Kärna, och ett år senare lanserade Kärna ”Razer Boomslang” som världens första gamingmus,
och den blir en storsäljare.
Spolar man fram ytterligare ett år, till 2000, så lägger Kärna ner
all verksamhet på grund av ”dot-com kraschen”.
2005 förvärvar Robert Krakoff och Min-Liang Tan rättigheterna
till Razer från Kärna och etablerar företaget Razer i Sand Diego,
Kalifornien, USA.
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Tan tillträder som CEO och Krakoff som president i företaget,
och Tan skapar företagets slogan ”For Gamers. By Gamers”. 2005
lanseras också Razer Diamondback gamingmusen, som blir en
ännu större framgång än Boomslang.
2006 samarbetar Razer med Microsoft och tillsammans lanserar de Habu gamingmus och Reclusa gamingkeyboard. Razer
DeathAdder gamingmus introduceras, och blir den bäst säljande
gamingmusen i världen (den finns fortfarande i Razers sortiment).
2007 expanderar Razer till Europa, och öppnar kontor i Hamburg, Tyskland. Samma år breddar man sitt sortiment genom att
lansera Razer Mako 2.1, som världens första desktop högtalarsystem med THX Ground Plane och THX Slot Speaker teknologi.
2009 presenteras den första, trådlösa gamingmusen Razer
Mamba (som också ingår i dagens sortiment).
2010 lanseras företagets första mekaniska gamingtangentbord,
BlackWidow, och ett år senare presenteras Razer Blade, som
världens tunnaste gaminglaptop.
2012 introduceras gamingheadset som heter Kraken, och året
därpå visar man upp världens mest kraftfulla tablet, Razer Edge.
2014 lanseras Razer Nabu, och företaget tar med den produkten steget in i aktivitetsarmbandsmarknaden.
Razer har också breddat genom att lansera mikrofoner, ”Seiren”
och ”Seiren Pro”, samt webkameror, ”Stargazer”.

Nutid

I oktober 2016 köpte Razer (som idag har cirka 1 000 anställda)
THX – ljudföretaget som grundades av George Lucas 1983. Och
i oktober började Razer också sälja sina laptops Razer Blade och
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12,5-tummaren Razer Blade Stealth
och grafikenheten Razer Core.

Razer Blade Stealth samt den externa grafikenheten Razer Core i
Europa (än så länge erbjuds de i England, Frankrike och Tyskland).
De lanserade i oktober även nya Razer Blade Pro.

Laptops

* Razer Blade är en 14” laptop med måtten 345 x 235 x 17,9mm
och vikten 1,89-1,95kg. Under skalet finns en Intel Core i76700HQ Quad Core processor (2,6GHz/3,5GHz), Nvidia Geforce
GTX 1060 Grafikkort, 16GB minne (DDR4, 2133MHz), 256GB-1TB
SSD och man kan välja mellan FHD display (1 920 x 1 080 pixlar)
och QHD+ display (3 200 x 1 800 pixlar) med multi-touch. Förutom tre USB 3.0 uttag finns även Thunderbolt 3 (USB-C) så man
kan koppla datorn till den externa grafikenheten Razer Core.
* Razer Blade Stealth är en 12,5” laptop med måtten 321 x
206 x 13,1mm och vikten 1,29kg. Under skalet finns en Intel Core
i7-7500U Dual Core processor (2,7GHz/3,5GHz), Intel HD Graphics 620, 8-16GB minne (DDR3, 1866MHz), 128GB-1TB SSD och
man kan välja mellan QHD display (2 560 x 1 440 pixlar) med 70
procent av Adobe RGB färgomfång och 4K display (3 840 x 2 160
pixlar) med 100 procent Adobe RGB färgomfång – båda är pekskärmar med multi-touch. Förutom två USB 3.0 uttag finns även
Thunderbolt 3 (USB-C) vilket innebär att man kan koppla den
bärbara datorn till den externa grafikenheten Razer Core.
* Razer Blade Pro är en 17,3” laptop med måtten 424 x 281 x
22,5mm och vikten 3,54kg. Under skalet finns en Intel Core i7-

17,3-tummaren Razer Blade Pro.

6700HQ Quad Core processor (2,6GHz/3,5GHz), Nvidia Geforce
GTX 1080 Grafikkort, 32GB minne (DDR4, 2133MHz), 512GB-2TB
SSD RAID0 och datorn har UHD display (3 840 x 2 160 pixlar) med
multi-touch. Förutom tre USB 3.0 uttag finns även Thunderbolt 3
(USB-C) så man kan koppla datorn till grafikenheten Razer Core.
* Razer Core är en grafikenhet som kopplas till en laptop via
Thunderbolt 3 - med 40Gbps kabel - och den består av en låda
(med måtten 340 x 218 x 105 mm) med 500W power supply. Razer Core säljs utan grafikkort, och användaren kan själv montera
valfritt PCI-Express x16 grafikkort i enheten, till exempel Nvidia
Geforce GTX 1080 eller AMD Radeon RX 480 (för att nämna toppmodellerna från de två stora tillverkarna av grafikkretsar).
Razer Core lanseras som världens första Plug & Play externa
grafikenhet, och man behöver inte starta om sin laptop när man
ansluter eller kopplar ifrån Core.

Sverige?

När planerar Razer att börja sälja sina tre Blade laptops och Core i
Sverige, och blir det endast via er hemsida eller kommer produkterna även finnas tillgängliga i butiker?
– Vi arbetar med att ha alla Blade modellerna klara med nordisk tangentbordslayout i Q1 2017. Målsättningen är att göra Blade
och Core tillgängliga i hela Europa, såväl online som i butiker, men
just nu kan vi inte bekräfta eller kommentera specifika länder och
definitiva datum, säger Thomas Nielsen. n

14-tummaren Razer Blade.
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Netgear Nighthawk X10 AD7200.

Netgear Orbi – en router och en satellit.

Ny teknik & ny design
Netgear har nyligen lanserat Nighthawk X10,
som världens snabbaste trådlösa router, Orbi,
som världens första WiFi System med triband för privat bruk, och Arlo Pro, som världens mest avancerade och flexibla trådlösa
HD-övervakningskamera. Och alla tre vinner
utmärkelser på CES2017 Innovation Awards.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

I

början av november anordnade Netgear ett pressevenemang i ett stort hus i Solna, där de visade upp sina
senaste produktnyheter och berättade om utvecklingen
inom bredband och nätverk.
Lionel Paris, Senior Product Marketing Manager Netgear, gick
igenom tekniken och förklarade bland annat att det inom trådade
nätverk redan finns 10Gbps switchar, men eftersom de är dyra
och kräver cat6e/cat7 kablar för att man skall kunna nyttja den
höga hastigheten så har det utvecklats en form av ”mellanstandard” (som kallas fjärde generationen, och ligger mellan tredje
generationens 1Gbps, som kom 1999, och femte generationens
10Gbps) som blev klar i september i år, och den innebär att man
med befintliga kablar kan nå hastigheter på 2.5Gbps (med cat5e
kablage) och 5Gbps (med cat6 kablage).
Men det som är intressantast för de flesta konsumenter idag
är det trådlösa, och inom det segmentet har Netgear nyligen
lanserat tre intressanta produkter, som alla vinner utmärkelser på
CES2017.

Prisvinnande trio

På CES2017, som går av stapeln 5-8 januari 2017 i Las Vegas, USA,
tar Nighthawk X10 Smart WiFi Router emot pris för bästa innovation medan Orbi Tri-band WiFi System och Arlo Pro Wire-Free
HD-övervakningssystem får hedersutmärkelser.
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– Innovation är kärnvärderingen i vår produktutveckling, och
vi är väldigt glada över den utmärkelse vi fått av CTA för vårt
arbete. Det är särskilt häftigt att vår debutant inom trippelbandigt meshnätverk, Orbi-systemet, tillsammans med vår senaste
övervakningskamera Arlo Pro, får utmärkelser. Pricken över i:et
är självklart att Nighthawk X10-routern får innovationspriset i sin
kategori, eftersom vi uppriktigt tror att det här är den snabbaste,
mest funktionella och välkonstruerade routern på marknaden
idag, säger David Henry, senior vicedirektör för hemnätverksprodukter hos Netgear.
Så här motiverar Consumer Technology Association (CTA), organisationen bakom CES, utmärkelserna:
* Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi Router är marknadens
snabbaste router. Utöver en toppmodern Quad-Stream Wave 2
802.11ac-implementering finns det även stöd för nästa generations 60GHz WiFi-teknologi – 802.11ad. Den kombinerade WiFihastigheten är otroliga 7,2Gbps, som lägger grunden för överlägsna egenskaper vid videostreaming i 4K, VR-spel och snabba
nedladdningar. I centrum står också routerns processor som med
fyra kärnor och 1,7GHz klockfrekvens är den snabbaste processorn för en router på hemmarknaden. Processorn står också i
centrum för alla tilläggstjänster som routern har stöd för, bland
annat Plex Media Server.
* Trådlös täckning i hemmets alla hörn som är både snabb och
stabil har länge varit en stor utmaning, om inte en omöjlighet, för
många. Orbi WiFi System från Netgear är en smart och inte minst
enkel och användarvänlig lösning som varken minskar snabbhet
eller funktionalitet. Med hjälp av trippelbandig WiFi-teknologi används ett dedikerat band till kommunikation mellan Orbi-routern
och Orbi-satelliter. Orbi levererar upp till 3Gbps bandbredd via
802.11ac AC3000 WiFi-teknologi, så att du alltid har garanterat
hög hastighet oavsett hur många enheter du ansluter.
* Stilren och kompakt design, trådlös och utan krav på stickkontakter. Arlo Pro Wire-Free HD-kameran monteras med enkelhet
där den behövs, utomhus eller inomhus. Det här är världens
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Lionel Paris, Netgear, förklarar hur företagets nya Orbi fungerar – och han är övertygad om att de mesh-produkter för konsumenter som finns
på marknaden idag, från andra varumärken, inte klarar av att konkurrera med Orbi när många enheter samtidigt är uppkopplade i nätverket...

mest avancerade och mångsidiga smarta övervakningskamera för
hemmabruk, utrustad med batterier som laddas upp snabbt och
har hög kapacitet, tvåvägs ljudkommunikation, larm på över 100
decibel och 130-graders synfält – något som inga andra övervakningskameror kan erbjuda. Systemet kan integreras med system
för smarta hem från andra tillverkare.

Nighthawk X10

Den nya routern Netgear Nighthawk X10 stöder Plex Media
Server, med transcoding för att anpassa innehållet till enheten
det ska spelas upp på. Det är den första router som kan köra Plex
Media Server utan att behöva en dator. Förutom att dela medieinnehåll kan Plex sortera och utöka filmer, TV-program och annan
video, samt musik- och bildsamlingar med metadata. Stöd för Plex
finns i dag på smarttelefoner, surfplattor, spelkonsoler, smart-TV
och produkter som Chromecast och Apple TV.
Nighthawk X10 är också marknadens första router designad
för hem- och småkontorsmarknaden som har en 10-gigabits
fiberport. Genom denna får man blixtsnabb anslutning till NASlagringsenheter, till exempel Netgear ReadyNAS, även vid flera användare samtidigt. Nighthawk X10 kan även vara en effektiv lösning för personlig nätverkslagring, då man via två USB 3.0-portar
kan ansluta USB-hårddiskar eller USB-minnen som kan delas inom

nätverket och användas till fildelning och säkerhetskopiering över
både trådbunden och trådlös anslutning.
– Nighthawk X10 blir marknadens nya måttstock för prestanda
när stora videofiler ska flyttas inom nätverket eller till molnet.
Med 4K- och VR-video blir dagens videofiler betydligt större. Att
flytta filerna mellan enheter har blivit en tidskrävande uppgift.
Med teknologin som Nighthawk X10 erbjuder kan datan snabbt
och effektivt lagras och öppnas via nätverket, säger Pål Vatneberg, Country Manager Nordics Netgear.

Orbi

Netgear hävdar att man med Orbi ännu en gång tänjer gränserna
för WiFi i hemmet. Orbi består av en router samt en separat
satellitenhet, och systemet skall ge hög trådlös hastighet till alla i
hemmet samtidigt, vare sig man sitter ute på terrassen eller nere
i källaren.
– Tack vare tri-band WiFi kan Orbi-routern skicka data med en
hastighet på 1.7Gbps till alla satellitenheter via ett dedikerat trådlöst band på 5GHz, och därifrån vidare till alla anslutna enheter
på två separata WiFi-band. Det ger bättre täckning och högre hastighet till alla enheter, nästan som att ha en virtuell kabelanslutning. Orbi-systemet är utformat av Netgears tjugoåriga erfarenhet
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Netgear Arlo Pro – ovan ett paket med fyra kameror och en basenhet.

plexitet och storlek medför. Samtidigt uppfyller det de stigande
kraven på hastighet och samtidig streaming till trådlösa enheter,
som kännetecknar vanliga hem i dag. Folk förväntar sig tillgång
till en blixtsnabb WiFi-anslutning, oavsett var de är, och oavsett
hur många som använder nätverket – och det kan Netgear Orbi
leverera, säger Pål Vatneberg.
Trots att Orbi anges sätta en ny teknologisk standard för WiFi
i hemmet är systeminstallationen enkel: Orbi-routern ansluts
direkt till hemmets befintliga gateway eller modem, och satellitenheten placeras på en central plats. De två komponenterna är
redan knutna till varandra, och behöver inte ha fri sikt mellan sig.
Innan slutet av 2016 kommer det gå att köpa både Orbi-system
med flera satellitenheter och separata satellitenheter för att
utvidga befintliga Orbi-system.

Arlo Pro

Arlo Pro-serien består av trådlösa och vädertäta HD-övervakningskameror, och kan köpas som helt set och som separata
kameror, som kan kombineras med varandra och integreras i ett
befintligt Arlo-system.
– Med uppladdningsbara batterier, tvåvägsljud, större synfält,
förbättrat nattseende och rörelseregistrering samt en lång rad nya
appfunktioner har världens mest avancerade trådlösa HD-övervakningssystem blivit ännu bättre. Arlo Pro gör det kort sagt ännu
lättare att installera komplett videoövervakning i ditt intelligenta
hem. Förutom integrering i IFTTT och Samsung SmartThings är
det nu även möjligt att ladda ned Arlo-appen via Apple TV, och
ännu fler möjligheter är på väg, säger Pål Vatneberg.
Arlo Pro har, precis som Arlo Q, en inbyggd högtalare och
mikrofon för tvåvägskommunikation, och även en inbyggd siren
på 100 decibel för att skrämma bort objudna gäster. Sirenen låter
från basstationen och kan både fjärraktiveras och starta automatiskt vid rörelse. Tack vare intelligent rörelseregistrering (via
en uppdatering senare i år) kan Arlo-kameror känna skillnad på
människor, bilar, djur och träd som rör sig i vinden, så man skall
slippa falsklarm.

Förr och nu

Lionel Paris berättar att Orbi har en helt annorlunda design jämfört med till exempel Nighthawk-routrarna, och att det innebär att
målgruppen breddats – nu tilltalar man även Apple-användare...
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Design är en sak, och teknik en annan, och Lionel Paris förklarar
att tidigare hade man en ”värstingrouter” plus repeaters och
powerline med WiFi för att försöka lösa problemet med dålig
täckning i hemmet. Nackdelen var/är dock att när man installerar
repeaters och powerlineprodukter med WiFi för att utöka den
befintliga routerns räckvidd i sitt hem så skapas fler nätverk av enheterna man kopplar in, samtidigt som de inkopplade enheterna
drar ner den totala hastigheten i det trådlösa nätverket (eftersom
routern får fler produkter att kommunicera med).
Och då de olika nätverken har olika SSID - Service Set Identifier,
en alfanumerisk nyckel på upp till 32 tecken för att identifiera ett
trådlöst nätverk - fungerar det hela som så att om man till exempel kommer hem så kopplar mobiltelefonen automatiskt upp sig
till nätverket, men när man sedan rör sig i hemmet så kopplar
mobilen inte automatiskt över till en repeaters nätverk, även om
man befinner sig en meter från repeatern och långt från routern
– eftersom så länge det finns minsta lilla signal från routern så
stannar mobilen kvar på den uppkopplingen. Man måste alltså
manuellt koppla upp sig till en repeater istället för själva routern
i hemmet.
Det optimala är att placera en router exakt mitt i hemmet, men
så ser det inte ut i verkligheten eftersom routern placeras där
internetanslutningen finns – inte sällan i källaren eller precis vid
ingången. Det finurliga med Orbi är att man placerar Orbi-routern
precis där man har sin router idag (alltså sannolikt på en icke
optimal position) och sedan placerar men Orbi-satelliten optimalt (typ mitt i hemmet) och de båda enheterna kommunicerar
på ett eget frekvensband som är dedikerat till just detta – vilket
enligt Netgear i princip är samma sak som om de två enheterna
varit sammankopplade med en sladd. Och de båda enheterna har
samma SSID, vilket innebär att alla enheter som är uppkopplade
i nätverket automatiskt kommunicerar med den av de två (eller
fler – max fyra satelliter kan nyttjas i ett system) Orbi-produkterna
som ger starkast signal just i det ögonblicket.
Orbi är försedd med USB 2.0 uttag, och det är där för att man
framöver skall kunna koppla in IoT prylar som kommer kommunicera med annan trådlös teknologi än den som är standard idag.
Lionel Paris menar att inom Smart Home är steg ett att sätta en
standard, och han gissar att det kommer ske på CES2017.
– Då kan IoT ta fart, som WiFi gjorde när man gick från fyra
boxar till en box hemma, säger Lionel Paris. n
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Data i kablar & luft
Det har hänt en del inom nätverk de senaste
tio åren – idag skickar de flesta data genom
luften, men en del går också genom kablar.
TEXT: OLA LARSSON

F

ör ungefär tio år sedan testade undertecknad Powerline för första gången, i samband med att det i
vardagsrummet stod en Pinnacle Showcenter kopplad
till en projektor. Att använda WiFi - från hårddiskarna i garderoben bredvid routern till vardagsrummets enheter - fungerade inte
så bra, då det hackade när högupplöst video streamades. Med
Powerline fungerade det perfekt, varför undertecknad blev en
smula förvånad när Powerline-produkter i flera tester sågades vid
fotknölarna...
Som jag kommer ihåg saken var det så att överföringshastigheten vid användande av Powerline - som då på pappret skulle nå
upp till 85 Mbps - var betydligt lägre (sannolikt under hälften) än
vid användande av WiFi, när man flyttade filer fram och tillbaka.
Men poängen - min poäng ivarjefall - var att med dåtidens WiFi
gick det inte bra att streama högupplöst video, eftersom det
trådlösa nätverket gcik upp och ner i hastighet så mycket att det
hackade, medan man med Powerline inte fick dessa toppar och
dalar i överföringen, utan istället en stabilare överföring (om än
långsammare) som fungerade perfekt med video.

Nutid

När Rateko - alltså undertecknad med familj - i våras flyttade 50
meter västerut (från en tvåa till en trea i samma hus) blev det
aktuellt att testa Powerline igen, eftersom gästrummet/kontoret
ligger så långt bort från garderoben med router och NAS som det

är möjligt – och de trådlösa signalerna hade svårt att nå fram till
arbetsdatorn.
Idag skall Powerline på pappret nå upp till 1,2Gbps – men i
tester jag utfört det senaste halvåret har hastigheterna på datasignalerna via elnätet i lägenheten legat mellan 11-48Mbps. De
produkter som testats är Devolo dLAN 650+, Netgear PLP1200
och TP-Link AV1200. Hastigheten har alltså inte nått upp till mer
än 1-4 procent av den teoretiska maxhastigheten, och dataöverföringen har inte heller varit helt stabil (fast det handlar om kablar)
vilket med största sannolikhet beror på dåliga kablar i lägenheten,
eller konstiga kopplingar vad gäller elnätet.

WiFi

Eftersom det inte var något alternativ att dra nätverkskabel från
garderoben till gästrummet/kontoret har lite olika WiFi produkter
testats, och beroende på vilken router som använts har hastigheten legat på mellan 78-152Mbps, men helt stabilt har det inte
varit - signalen har försvunnit då och då, vilket inte är acceptabelt.
För en månad sedan kopplades en ny router in, och en satellit
(som kommunicerar trådlöst med routern och genererar ett eget
trådlöst nätverk med samma SSID som routern) kopplades in i
gästrummet/kontoret alldeles bredvid arbetsdatorn, som anslutits med nätverkskabel.
Hastigheten ligger nu på ungefär 200Mbps. Och signalen har
inte försvunnit en enda gång...
I mitt fall fungerar det nu alldeles förträffligt med Netgear Orbi,
medan den egentligen vassare routern Nighthawk X8 från samma
företag hade problem med de tjocka betongväggarna.
Jag hyllar eller sågar egentligen ingen produkt här, utan har
över lång tid kommit fram till att olika saker fungerar olika bra
i olika sammanhang, beroende på olika förutsättningar – som
exempelvis data skickat genom kablar eller via luften... n
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Årets Julklapp: VR-glasögon
HUI utsåg den 22 november VR-glasögonen till
Årets Julklapp 2016.
TEXT: OLA LARSSON

V

i lever i den digitala tidsåldern med ständigt ny
teknik samtidigt som vi lever i ett upplevelsesamhälle där vi förväntar oss mervärden och förstärkta
upplevelser i de flesta situationer – så löd HUI:s motivering, och
de menar att VR-tekniken tar fasta på dessa två trender i kombination. VR-glasögonen som symbol för den nya VR-tekniken och
jakten på upplevelser har fått sitt genombrott i år och efterfrågan
ökar. Barn som vuxen låter sig förflyttas ut ur hemmet och rakt in
i den virtuella verkligheten.
Handelns viktigaste försäljningsperiod står för dörren och det är
för tjugonionde året i rad som HUI Research utser Årets Julklapp,
som i år tar fasta på den digitala tidsåldern med ständigt ny teknik
och nya produkter i kombination med upplevelsesamhället där vi
söker mervärden och förstärkta upplevelser i alla situationer.
För att erhålla titeln Årets Julklapp, av HUI, skall ett eller flera
av följande tre kriterier uppfyllas:
• Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt
intresse under året.
• Produkten skall representera den tid vi lever i.
• Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller
säljas i ett stort antal enheter.
VR-glasögonen uppfyller alla tre kriterier för Årets Julklapp.
Virtual reality beskrivs av vissa som den största tekniska utvecklingen sedan rörlig bild. Även om VR-revolutionen inte är här fullt
ut ännu är 2016 året då tekniken slog igenom.
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Med VR-glasögon kan man uppleva den virtuella världen på
ett helt nytt sätt. Spelvärlden är först ute och här återfinns det
största utbudet just nu. Andra möjliga användningsområden är
ett museibesök eller en föreläsning, underhållning med konserter
och teaterföreställningar eller bara att hålla kontakten med släkt
och vänner. Med en knapptryckning kan vi förflytta oss ut ur våra
hem och rakt in i spelet, filmen, konserten eller föreläsningen.
Även företag och organisationer kan dra nytta av VR-tekniken.
Konsumenter utrustade med VR-glasögon kan få en bättre uppfattning om nya produkter och hur de används. Inom äldrevården
kan man liva upp tillvaron för de gamla, stadsplanering och byggindustri med stora och kostsamma projekt kan testa sina idéer på
ett verklighetstroget sätt innan de realiseras.
– Även om VR-revolutionen inte är här fullt ut ännu är detta
året då tekniken slog igenom. Årets Julklapp 2016 är en symbol
för digitaliseringen och ny teknik kopplat till den starka upplevelsetrenden. Efterfrågan på VR-glasögon kommer sannolikt att
explodera framöver i takt med att utbudet och användningsområdena ökar, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.
Prognosen för julmånaden decembers totala detaljhandelsförsäljning 2016 är en omsättning på 77,7 miljarder kronor, vilket
innebär en ökning med 3,5 procent jämfört med december 2015.

ElektronikBranschen

2012 var tolfte året i rad som ElektronikBranschen korade Årets
hårda julklapp, robotdammsugaren, och det sista året som
ElektronikBranschen anordnade ett pressmöte i samband med
korandet.
2013 utsåg ElektronikBranschen (via den första undersökningen
hos butikscheferna i Sverige, BCI, Butikschefsindex) surfplattan till
Årets hårda julklapp.

VR

2014 utsåg de butikschefer som deltog i det årets fjärde BCI
återigen surfplattan till Årets hårda julklapp, tätt följd av fitnessarmbandet.
2015 utsåg de butikschefer som deltog i det årets fjärde BCI
mobiltelefonen till Årets hårda julklapp, tätt följd av trådlöst ljud
och ChromeCast/AppleTV.
2016 utsåg de butikschefer som deltog i årets fjärde BCI
hörlurar till Årets hårda julklapp, tätt följda av mobiltelefon och
VR-produkter.
En intressant betraktelse är att HUI, som kan utse i princip vad
som helst till Årets Julklapp (2011 ”Den färdigpackade matkassen”, 2008 ”En upplevelse” och 1993 ”En doft”) sedan ElektronikBranschen slutade anordna ett pressmöte för att utse ”Årets
hårda julklapp” varje år har utsett en produkt som finns att köpa i
elektronikbranschens butiker...
• 2013 utsåg HUI Råsaftcentrifugen till Årets Julklapp.
• 2014 utsåg HUI Aktivitetsarmbandet till Årets Julklapp.
• 2015 utsåg HUI Robotdammsugaren till Årets Julklapp.
• 2016 utsåg HUI VR-glasögonen till Årets Julklapp.

Norge

I Norge meddelade den norska branschtidningen Elektronikkbransjen den 3 november att det blev en virtuell vinnare under
julgranen, då de utsåg Sony PlayStation VR till Årets julklapp i
Norge 2016.
Undertecknad var en av nio i huvudjuryn, och det blev en spännande omröstning mellan PlayStation VR som enskild produkt och
VR/360 som kategori – där alltså den förstnämnda segrade.

Kommentarer

– Det känns fantastiskt kul att VR-glasögon blev årets julklapp. Vi
har sedan lanseringen av Samsung Gear VR år 2014 haft starkt
tilltro till möjligheterna som VR-teknologin innebär. Samsung har
de senaste åren genomfört en rad projekt med Virtual Reality för

att visa på hur det går att intensifiera upplevelser av olika evenemang och händelser, men även för att undersöka hur teknikens
förmåga kan hjälpa till att förmedla empati och bidra till positiva
beteendeförändringar säger Ardelan Sohrevardi, Nordisk Produktchef för Tablets och Wearables på Samsung.
Elgiganten förklarar att samtliga VR-glasögon kopplas samman
med en annan enhet – antingen en smartphone, en spelkonsol
eller gaming-dator.
VR-glasögon finns hos Elgiganten i ett brett prisspann, från
79 kronor upp till 9 500 kronor, där den enklaste modellen (Goji
Paper 3D VR-glasögon) integreras med valfri smartphone och
sedan används för att titta på 360-video på exempelvis Youtube
och för att spela enklare VR-spel. Man kan även spela in sina egna
VR-filmer med en så kallad 360-kamera.
Vill man få en ännu bättre upplevelse så finns VR-headset som
kopplas ihop med en spelkonsol eller en gamingdator. Där får
man tillgång till bättre prestanda både i bildkvalitet och interaktion. HTC Vive och Playstation VR har separata Virtual Realitykontroller som gör att man kommer ännu djupare in i VR-världen.
Media Markt menar att det inte är helt otippat att VR blev årets
julklapp, men frågan är om alla vet vad VR är eller vad VR används
till? Media Markt berättar att de sedan länge jobbar med att erbjuda konsumenter ett brett sortiment inom VR, och att efterfrågan är stor. Dock möts säljarna i varuhusen av många frågor från
konsumenter. Därför har Media Markt satt ihop en guide för att
hjälpa konsumenter att förstå VR.
– Det känns kul att årets julklapp är en symbol för framtid och
nytänkande. Oavsett om du är pryltokig eller bara vill utforska ett
helt nytt tekniskt hjälpmedel så kan ett par VR vara en bra hjälp
på vägen. Vi ser en stor efterfrågan i våra varuhus. Efterfrågan
är just nu till och med större än tillgången i Sverige, så många
kommer att få vänta till efter jul innan man håller i sina egna
VR-glasögon, säger Anna Sjödin, PR- och kommunikationschef på
Media Markt.
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Den stora boomen för riktig VR på konsumentmarknaden kom
i samband med Sonys lansering av Playstation VR tidigare i år.
Tekniken har tidigare varit dyr och utbudet av mjukvara begränsad men i och med Playstation VR:s intågande på marknaden kan
konsumenter nu uppleva riktig VR hemma.

Media Markts VR-guide

Varför VR?
VR användes till en början till stor del inom gaming men har
idag utvecklats till att kunna visa förtrollade filmer, möjlighet att
resa till främmande länder men även till att användas i utbildningssyfte och bota fobier.
Hur fungerar VR?
VR-tekniken har utvecklats under decennier. Redan under
60-talet utvecklades det maskiner som visade korta 3D-filmer via
VR men det är inte förrän nutid tekniken har blivit så pass bra att
man kan använda den i dagens lilla format. Det handlar om att
man sätter 3D-bilder framför ögonen för att ”lura” hjärnan att du
befinner dig i en annan värld.
VR kan delas in i tre olika kategorier:
* Mobil VR är det enklaste sättet att uppleva VR på. Du kan
göra det i hemmet eller på resande fot. Du behöver bara ha en
mobiltelefon som stödjer VR-applikationer. Dock så är den väldigt
enkel rent tekniskt sett mot de andra kategorierna.
* Playstation VR är för alla som vill uppleva VR-spel och media
på ett enkelt med högkvalitativt sätt. Det enda du behöver är en
Playstation 4/pro konsol, Playstationkamera och ett Playstation
VR-headset. Sedan är det bara att börja njuta utav den virtuella
världen. Fördelen är enkelheten och kvalitén på upplevelsen
och att du kan använda den till mycket mer än
att bara spela VR-spel. Du kan se på film,
surfa, spela icke VR-spel med mera.
Nackdelen är att den fortfartande har
en ganska hög prispunkt.
* Oculus Rift och HTC Vive är för
den teknikkunnige som har en bra gamingdator hemma och som använder
de digitala tjänsterna frekvent. Fördelen är att du får VR-upplevese som är
den tekniskt sett mest avancerade och
påkostade på markaden. Dock till ett
högt pris och där teknikvana krävs för att
sköta alla komponenter.

42 RATEKO 4/2016

PlayStation VR

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) lanserade 13
oktober i år PlayStation VR (PS VR) i Sverige, ett virtuellt system
för PlayStation 4 (PS4) som skall ta spelandet till nästa nivå. PS
VR, kompatibelt med alla PS4-system som idag redan finns i över
40 miljoner hem, lanserades tillsammans med 30 spel, inklusive
exklusiva titlar som Rez Infinite (Monstars & Enhance Games),
Batman: Arkham VR (RockSteady och Warner Bros Interactive Entertainment), Driveclub VR och Rigs Mechanized Combat League
(SIE Worldwide Studios). Totalt kommer PS VR att ha ett spelutbud med cirka 50 olika titlar i slutet av året. Över 230 utvecklare
och förlag jobbar med att ta fram nya PS VR-titlar, och spelutbudet kommer fortsätta att utökas efter lansering.
– Vi är oerhört glada över att förena den virtuella världen med
PlayStation 4. PS VR tar spelaren rakt in i dramatiken, samtidigt
som spelupplevelsen fördjupas. PS VR är en milstolpe inom
hemunderhållning och man måste verkligen uppleva det själv för
att förstå, säger Jim Ryan, global sälj- och marknadschef, SIE och
VD, SIEE.

Andra tillämpningar

Det svenska utvecklingsbolaget wec360° och Samsung inledde i
augusti i år ett samarbete kring 3D-teknik och Virtual Reality med
syfte att öka tryggheten för bostadsköpare när de ska göra sitt
livs största affär. VR-innehållet som wec360° i samarbete med
företaget byBrick utvecklat för Samsung Gear VR innebär bland
annat att bostadsköpare kan kliva in i sin eventuella lägenhet
innan den är byggd och på det sättet skapa sig en bättre och mer
verklighetsnära uppfattning inför sitt beslut.
‒ Genom samarbetet med Samsung får vi möjlighet att utveckla vår teknik i nära kontakt med
en av marknadens främsta hårdvaruleverantörer. Det gör att vi kan öka kvalitén och
kundnyttan för alla typer av tjänster vi
gör för VR-glasögon, skärmar och presentationsplattformar, säger Mattias von
Corswant, VD på wec360°.
wec360° har det gångna året främst varit
inriktade på presentationer av byggprojekt, där
bostadsspekulanter kan använda 3D-teknik, Virtual Reality och Augmented Reality. Tekniken möjliggör virtuella
visningar men också betydligt bättre förutsättningar för
rationella val när bostaden väl är köpt, då möjligheterna
till att laborera med färger, tillval och material är oändliga i
den virtuella verkligheten.
‒ Meningsfulla innovationer handlar om
att förenkla och förbättra människors liv.
Samarbetet med wec360° tycker jag är ett
bra exempel på det, där vi tillsammans
underlättar bostadsaffärer – både för
säljarna och köparna. Samsung satsar
stort på Virtual Reality och om du
frågar mig har vi bara sett
början på de möjligheter
som tekniken kommer
ge oss framöver, säger
Fredrik Pantzar, Large
Account Sales Manager på Samsung. n

P ROD U KTNYHE TER
NY MACBOOK PRO

Apple presenterade 27 oktober sin tunnaste och lättaste MacBook
Pro någonsin. Den är utrustad med gränssnittet Touch Bar som består
av en ljusstark Retina-skärm med Multi-Touch-funktioner som ersätter den traditionella raden med funktionstangenter. Nya MacBook
Pro har den ljusstarkaste Retina-skärmen med störst färgomfång
hittills, Touch ID-funktionen, ett tangentbord med tydligare gensvar,
en större Force Touch-styrplatta och ett ljudsystem med dubbelt
så stort dynamiskt omfång. Den är också företagets kraftfullaste
MacBook Pro någonsin med sjätte generationens fyrkärniga och
dubbelkärniga processorer, upp till 2,3 gånger snabbare grafik jämfört
med föregående generation, supersnabb SSD-lagring och upp till fyra
Thunderbolt 3-portar.
Med Touch Bar har man alltid reglage nära till hands, då det
anpassas när man använder systemet eller appar som Mail, Finder,
Kalender, Numbers, GarageBand, Final Cut Pro X med flera samt vissa
appar från andra leverantörer, meddelar Apple.
– Den här veckan är det 25 år sedan vi lanserade Apples första
bärbara dator. Under årens lopp har varje generation innehållit nya
innovationer och funktioner, och det känns passande att den alldeles
nya generationen MacBook Pro är vårt största framsteg hittills. Tack
vare nya banbrytande Touch Bar, den smidiga Touch ID-funktionen,
den bästa Mac-skärmen vi någonsin gjort, kraftfull prestanda, bättre
ljud, blixtsnabb lagring och Thunderbolt 3-anslutning i vår tunnaste
och lättaste bärbara Pro-dator hittills är nya MacBook Pro den mest
avancerade bärbara datorn som någonsin har gjorts, sade Philip Schiller, Apples vice VD på Worldwide Marketing hos Apple.
13-tums MacBook Pro är 14,9 mm tunn, vilket innebär att den är
17 procent tunnare jämfört med föregående generation. Den väger
1,3 kg och är drygt 200 g lättare än tidigare. Nya 15-tums MacBook
Pro är med sina 15,5 mm 14 procent tunnare än äldre modeller. Den
väger 1,8 kg, vilket är drygt 200 g lättare än föregående generation.
13-tums MacBook Pro finns med upp till 2,4GHz dubbelkärnig Intel
Core i7-processor med Turbo Boost-hastigheter på upp till 3,4GHz,
16GB minne samt 1TB SSD.
13-tums MacBook Pro med Touch Bar och Touch ID finns med upp
till 3,3GHz dubbelkärnig Intel Core i7-processor med Turbo Boosthastigheter på upp till 3,6GHz, 16GB minne samt 1TB SSD.
15-tums MacBook Pro med Touch Bar och Touch ID finns med
upp till 2,9GHz fyrkärnig Intel Core i7-processor med Turbo Boosthastigheter på upp till 3,8GHz, Radeon Pro 460 grafik med 4GB, 16GB
minne samt 2TB SSD. n

BLIXTSNABB PREMIUMKOMPAKT

Sony har lanserat femte generationen av sin kompakta premiumkamera RX100, och den heter följaktligen RX100V.
Den nya kameran är precis som sina föregångare (som alla fyra
fortfarande är tillgängliga) försedd med 20MP 1-tumssensor och objektivet motsvarar 24-70mm F1.8-2.8 (på 35mm-kamera) precis som
på RX100IV och RX100III – medan RX100II och RX100 har 28-100mm
F1.8-4.9.
Den inbyggda sökaren, som introducerades på RX100III, finns kvar
och den nya modellen har, precis som RX100IV, videoinspelning i 4K
(max inspelningstid i 4K är ungefär fem minuter).
Bland nyheterna märks att den nya kameran har ett förbättrat
hybrid autofokussystem, med 315 AF-punkter med fasdetektion (som
täcker 65 procent av sensorytan) och möjlighet att ta 24 bilder per
sekund (med kontinuerlig auofokus) upp till 150 bilder i följd.
Den nya autofokusen anges fokusera på 0,05 sekunder – och Sony
hävdar att detta är den snabbaste kompaktkameran som någonsin
byggts. Kameran har också ett super slowmotion-läge där man kan ta
960 bilder per sekund.
Sony RX100V har inbyggd WiFi, kamerans mått är 102 x 58 x 41
mm och vikten 299 g (inklusive batteri och minneskort).
Den mekaniska slutaren går till 1/2 000s men kameran har även
elektronisk slutare som fungerar ända till 1/32 000s – vilket är en fördel när man till exempel vill kunna använda största bländaröppning
för att få så kort skärpedjup som möjligt, även i solljus. Och det finns
också inbyggd ND-filterfunktion.
Blixtsko (som finns på RX100II) saknas på den nya kameran, men
det finns en inbyggd blixt – som, manuellt med fingret, kan vinklas
snett uppåt om man vill att blixtljuset skall studsa i taket.
Som tillbehör finns ett undervattenshus, som gör det möjligt att
fotografera på ner till 40 meters djup. n
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PR OD UK T N YH ETER
ASUS MOBILER ÄR HÄR

BYGG DIN EGEN ROBOT

Deltaco meddelar att man nu distribuerar robotar från Ubtech, som
man själv bygger ihop, och att Jimu Meebot Kit är speciellt framtaget
för barn/tonåringar för att skapa och programmera sin robot efter
eget bevåg. Längs med vägen engageras de i en praktisk inlärning av
STEM och får färdigheter och tankesätt för det nya århundradet.
Jimu Meebot Kit är en robotsats bestående av 201 delar, och man
styr den via en app på iPhone eller iPad. App-modulen har dynaiska
ritningar med steg-för-steg illustrationer av alla delar, samt detaljerade byggnadsprocedurer så att barn ska finna det enkelt att lära sig
bygga en robot.
Jimu Meebot Kit (som rekommenderas från åtta år) innehåller sex
servomotorer som skall ge roboten smidiga, autentiska rörelser.
För de som önskar mer avancerade robotsatser finns Jimu Robot 1
(249 delar), Jimu Robot 2 (372 delar) och Jimu Robot 3 (675 delar). n

I november lanserade Asus smartphones i Sverige – Asus ZenFone
3. Med den tredje generationens Zenfone, ny design, avancerade
kameror och senaste generationens Qualcomm-processorer skall de
tre modellerna som lanseras tilltala den svenska marknaden som har
höga krav på funktion, design och batteritid.
Alla tre har tunna ramar med klassledande screen-to-body-förhållanden, vilket gör telefonerna till några av de mest slimmade och
kompakta för deras respektive skärmstorlek, anger företaget.
ZenFone 3-serien är utrustrad med den senaste fingerprinttekniken för enkel verifiering i vardagligt bruk såsom BankID, PayPal,
Google Play, och framförallt en säker åtkomst till telefonen.
ZenFone 3 levereras med Android Marshmallow 6.0 och Asus egna
gränssnitt ZenUI 3.0 – vilket anges vara ett mycket anpassningsbart
gränssnitt som ger en snabb upplevelse och dessutom erbjuder funktioner såsom ZenMotion, Tap to wake/sleep och Blue light filter.
Alla tre har Dual SIM med 4G/3G LTE på båda SIM-platser och även
möjlighet att använda den andra SIM-platsen till Micro SD-kort.
* ZenFone 3 Deluxe - ZS570KL (till vänster på bild) har Qualcomm
Snapdragon 821-processor (Octa-core, 2.4GHz), 5.7” display med
1920 x 1080 pixlar (79% Screen-to-body ratio), 6GB RAM och 128GB
ROM, PixelMaster 3.0 med 23MP Sony-kamera med TriTech AF, OIS &
EIS, mått 156 x 77 x 7,5 mm och vikt 172 g.
* ZenFone 3 - ZE520KL (i mitten på bild) har Qualcomm Snapdragon 625-processor (Octa-core, 2.0GHz), 5,2” display med 1920 x
1080 pixlar (75,6% Screen-to-body ratio), 4GB RAM och 64GB ROM
(eller 3GB RAM och 32GB ROM), 16MP PixelMaster 3.0-kamera med
TriTech AF, OIS & EIS, mått 147 x 74 x 7,7 mm och vikt 144 g.
* ZenFone 3 Max - ZC553KL (till höger på bild) har Qualcomm
Snapdragon 430-processor (Quad-core), 5,5” display med 1920 x
1080 pixlar (73% Screen-to-body ratio), 3GB RAM och 32GB ROM,
16MP PixelMaster-kamera med TriTech AF och EIS, mått 151 x 76 x
8,3 mm och vikt 175 g. n

ANALOG HIPSTERKAMERA

Instax Mini 90 Neo Classic är en kamera med retrodesign som nyttjar
film (i formatet 86 x 54 mm) för omedelbara utskrifter i formatet 62
x 46 mm, och den är - förutom ett klassiskt utseende - försedd med
funktioner som dubbelexponering och bulb-funktion, samt förbättrad
förmåga att fånga ljuset kreativt.
Kameran har även makroläge och en förbättrad högpresterande
blixt, anger företaget. Kameran har ett 60mm objektiv med F12,7.
Kameran drivs av ett uppladdningsbart batteri, som medföljer
tillsammans med laddare.
Instax Mini 90 Neo Classic, som finns i svart och brunt, är 113 x 92
x 57 mm stor och väger 296g (exklusive batteri och film). n
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P ROD U KTNYHE TER
TVÅ TILL I FAMILJEN

Order meddelar att Champions familj med trådlösa multiroom högtalare utökats med två modeller – dels AWF340, som är den största
modellen i serien, och dels AWF410, som är en soundbar.
De tre tidigare modellerna AWF310, AWF320 och AWF330 (där de
två minsta har laddbart batteri medan AWF330 endast har nätdrift)
kompletteras nu med AWF340, som har integrerad Class-D Digital förstärkare på 2x40W, är 499x188x328mm stor och väger 6,5kg samt en
soundbar som heter AWF410, med 2x36W plus 18W förstärkeri (till
de två diskanterna, två 3-tumsbasarna och två 40x120mm fullregisterelementen) och måtten 1000x55x122mm. AWF410 levereras med
fjärrkontroll.
Alla fem modellerna kan styras via användarens smartphone.
Champions Wi-Fi app finns både till iOS och Android, och med den
kan man styra musiken i varje enskilt rum, spela olika låtar i varje rum
eller koppla samman flera högtalare - max sju stycken - i serien för att
få en heltäckande ljudupplevelse.
Utöver Wi-Fi har högtalarna stöd för uppspelning via Spotify,
iHeart Radio, TuneIn, Airplay och Bluetooth eller om så önskas med
en 3,5mm ljudkabel. Gemensamt för högtalarna är den moderna
och stilrena designen med raka linjer i svart och aluminium, anger
företaget. n

ÖPPNA HIGH-END LURAR

EET Europarts meddelar att musikupplevelser med Beyerdynamics
nya Amiron home hörlurar kommer ge ståpäls på lyssnaren, och
erbjuder en upplevelse av att vara närvarande i konsertsalen. Den
öppna konstruktionen anges göra att ljudet vaknar till liv på ett sätt
som bara är möjligt med väldigt speciella high-end hörlurar.
Amiron home är efterföljaren till den Beyerdynamic T 90 hörluren,
och är tillverkad med samma Tesla-teknologi. De akustiska enheterna
som Beyerdynamic har utvecklat skall ge musiken en enastående lätthet och precision i tonerna.
Ett extra lager av tyg på kåporna skall minska högfrekventa resonanser, och de akustiska enheterna är dämpade på baksidan för att
säkerställa en balanserad frekvensåtergivning i mellantonerna. Ett
nytt akustiskt material används som fyllning i öronsnäckorna, för att
öka basprecisionen ytterligare. Sammantaget skall detta ge ett varmt
och behagligt ljud med en stor rymd – och ett ljud som nästan är lika
berusande som på en livekonsert.
Företaget anger att alla detaljerna i de handgjorda (i Tyskland)
Amiron home hörlurarna är utformade med stor noggrannhet och
testade för en lång hållbarhet. n

NY PREMIUMLUR TILL JUL

Den nya premiumtelefonen Mate 9 Pro från Huawei kommer till
Sverige och Norden den 20 december. Den vidareutvecklade dubbelkameran bygger på samma princip som i Huawei P9, där en kamera
fokuserar på det svartvita och en kamera på färgen i bilden. Mate 9
Pro har en 20MP svartvit sensor och en 12MP RGB-sensor, samt två
uppgraderade 54mm-objektiv (med ljusstyrkan F0.95) som utlovar 50
procent bättre bildinformation. Dessutom är kameran utrustad med
2x hybridzoom, som anges ha betydligt högre kvalitet än digitalzoom.
Med både optisk bildstabilisator, laserfokus och möjlighet att ändra
på slutartiden skall det bli ännu lättare att ta fantastiska bilder och
redigera dessa direkt i telefonen, som också kan spela in video i 4K.
– Tillsammans med Leica fortsätter vi bygga innovativa kameralösningar för våra mobiler. Jag är mycket glad över att vi har funnit
en partner med lika stark drivkraft som vi har när det kommer till ny
sorts kamerateknik i smartphones, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei.
I telefonen sitter Kirin 960 – Huaweis senaste processor. Kirin 960
har fyra Cortex A-73 kärnor på 2.4GHz och fyra Cortex A-53 kärnor
på 1.8GHz och skall ge upp till 18 procent bättre prestanda jämfört
med tidigare generations processor. Under skalet på Mate 9 Pro finns
också grafikprocessorn Mali G71 för extra bra grafikprestanda. Mate
9 Pro har 6GB RAM och ett 4 000 mAh-batteri, som skall ge en batteritid på upp till 2.4 dagar vid normal användning, och SuperCharge
gör att 20 minuters laddning ger en hel dags användning.
Mate 9 Pro har 128GB internminne och Dual SIM, där båda stödjer
4G/3G. Den kurvade 5,5” skärmen har en upplösning på 2 560 x 1 440
pixlar med smart touch-teknologi och det finns fingerprintteknik.
Mate 9 Pro, som lanseras i färgerna Haze Gold och Titanium Grey,
är 152 x 75 x 7,5 mm stor och väger 169g. n
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PER S ON N YTT
NU FINNS NISI-FILTER I NORDEN

Focus Nordic distribuerar nu NiSi-filter i Norden, Baltikum och Polen.
– NiSi passar perfekt i vår produktportfölj. Intresset för riktigt bra
optik bara växer, och har man investerat i kvalitetsobjektiv så vill man
också ha filter i samma höga kvalitet. NiSi har riktigt hög kvalitet, med
bland annat mineralglas istället för plast, som annars är vanligt på
denna typ av produkter, säger Lasse Ericson, produktchef för NiSi på
Focus Nordic.
NiSi grundades 2005 i Kina och specialiserade sig redan från start
på kamera- och videofilter. I början var det endast runda filter men
under åren har sortimentet växt och idag är rektangulära filter en
minst lika viktig del i sortimentet. NiSi har växt och förfogar idag över
5 000 kvadratmeter kontor och tillverkningsyta, CNC-maskiner, mängder av optiska patent och inte minst handplockade experter inom
optisk design, flera med mer än 20 års erfarenhet. Nu är siktet inställt
på att bli nummer ett inom detta produktsegment.
Ett exempel på det kompromisslösa kvalitetstänkandet hos NiSi är
att man endast köper in glas från två tillverkare i världen, AGC i Japan
och Schott i Tyskland, båda kända för sin extremt höga kvalitet. Ett
annat exempel är att man inte nöjer sig med filterhållare i plast som
är vanligt bland konkurrenterna, utan använder sig av aluminium av
samma typ som flygindustrin. n

MICROSOFT

Anna Ström är ny marknadschef för Microsoft Sverige och efterträder Karin Zingmark. Anna kommer
senast från en roll som Chef för kund-och partnerupplevelser och har jobbat åtta år på Microsoft. Hon
tillträdde sin nya roll den 1 november 2016.
– Jag är väldigt glad över möjligheten att få ta nästa steg inom ett så spännande företag som Microsoft.
Det ska bli roligt att få fortsätta stärka vårt erbjudande, digitalisera vår marknadsföring och utveckla närvaron på den svenska marknaden tillsammans med mitt team, säger Anna Ström, nybliven marknadschef, på
Microsoft Sverige. n

STRONG

Jens Hoff tillträdde 1 november som Försäljningsdirektör för den nordiska marknaden med huvudansvar
för retail, hos Strong Scandinavia.
Jens har senast varit anställd som Senior Sales Manager i en liknande verksamhet och har samlat sett 25
års erfarenhet av försäljning av konsumentelektronik på den skandinaviska och europeiska marknaden.
Denna erfarenhet kommer att tillföra en styrka till vår nuvarande säljorganisation. n

STRONG

Tom Nielsen tillträdde 1 november som Produktspecialist / Business Unit Manager för Strong Wi-Fi och
nätverksprodukter. Tom har över 20 års erfarenhet av sälj, varav sju år med Product Management i liknande verksamhet.
Tom blir produktspecialist inom området och kommer bland annat fungera som sparringspartner för
Strongs marknads- och säljchefer. n
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P ERSO NNYTT
TURA SCANDINAVIA

Tura Scandinavia AB kompletterar sin svenska organisation med Frida Hagelin som Marknadsassistent.
Frida började sin anställning 3 oktober.
Frida kommer närmast från en tjänst på Skarp Agent som produktions- och kontorsassistent. Med en
kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning medieproduktion kommer Frida
att stärka upp på marknadsavdelningen med produktfotografering samt filmproduktion. n

TURA SCANDINAVIA

Tura Scandinavia AB kompletterar också sin svenska organisation med Behzad Rahimi som Key Account
Manager SDA. Behzad började sin anställning 3 oktober.
Behzad kommer närmast från en tjänst på Empire Sweden AB där han haft rollen som Key Account Manager och hade hand om de största centrala kunderna. Innan dess har Behzad har arbetat inom hemelektronik och retail under tio år och har stor erfarenhet av branschen. n

FUJITSU

Jonas Brandén har rekryterats till den nya tjänsten Head of Sales, Private Sector på Fujitsu i Sverige och
tillträdde den 21 november. Han kommer närmast från rollen som Director of Business Engineering på
CGI och har över 20 års erfarenhet inom ledande företag i IT- och telekomsektorn, däribland Ericsson,
Capgemini och CSC.
På Fujitsu blir Jonas Brandéns uppdrag att leda försäljningsarbetet och kundvårdsarbetet mot den privata sektorn och bidra med expertis kring rådgivning, verksamhetsutveckling och outsourcing.
– Jag lockades av glädjen och inspirationen som Fujitsu utstrålar. Det finns ett starkt engagemang och
vilja i företaget, och den arbetsglädje man bidrar till hos kunderna är också något man efterlever internt,
säger Jonas Brandén. n

TEENAGE ENGINEERING

Roy Nilsson har tillträtt som Director of Sales Central Europe & Nordic på Teenage Engineering. Han har
det senaste året ansvarat för Teenage Engineerings Nordiska distributionsuppbyggnad och då framförallt
av företagets audiosatsning med den aktiva högtalaren OD-11.
Roy tar nu ansvaret för att fortsätta driva den internationella expansionen av samtliga Teenage Engineerings produkter. Hans jobb blir att både stärka relationerna med redan etablerade distributionskanaler
och utöka närvaron genom nya.
– Vi har kraftigt ökat antalet butiker inom premiumsegmentet, vilket gett större kännedom och ökad
försäljning. Det är kul och framförallt mycket intressant att vara aktivt delaktig i ett svenskt bolags internationella expansion, säger Roy Nilsson. n

TEENAGE ENGINEERING

Ari Lövensjö har tillträtt som Chef Operation Officer för Teenage Engineering AB.
Ari har arbetat sedan Januari 2016 som Head of Sales för företagets produkter, vilka han kommer fortsätta ansvara för.
Ari har har 30-års erfarenhet inom konsumentelektronikbranschen med försäljningsroller inom leverantörsledet, och har arbetat med sortiment och försäljning för stora butiks/online kanaler. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Smart att avråda ibland
Om en reparation, i förhållande till objektets
värde, inte kan anses vara till rimlig nytta för
kunden, skall teknikern avråda kunden från att
låta utföra reparationen.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

P

arterna träffade avtal om reparation av en diskmaskin.
Efter felsökning meddelade reparatören att felet utgjordes av ett läckage från en slang till vattenpumpen och
att han skulle återkomma för att åtgärda felet. Hans hustru ställde
då frågan om denna åtgärd skulle avhjälpa felet samt uppgav att
de annars skulle köpa en ny diskmaskin. Reparatören uppgav då
att det endast var slangen som behövde bytas.
Efter att reparatören bytt slangen, uppgav denne att det inte
var möjligt att garantera att reparationen skulle hålla eftersom
han inte hade kunnat sätta fast slangklämman ordentligt. Kanske
skulle den inte hålla mer än tio gånger. Han rekommenderades
att byta pumpen, vilket skulle kosta cirka 2 500 kr. Det är emellertid inte något fel på pumpen, utan det är slangen till pumpen
som reparatören inte lyckats få att hålla tätt med slangklämman.
Reparatören provade inte ens maskinen innan han gick därifrån.
Kunden ställde sig frågande till att han skull behöva betala för en
reparation om det inte kunde garanteras att arbetet var ordentligt utfört och maskinen skulle fungera. Enligt reparatören kunde
kunden dock använda maskinen. Vid första diskningen uppstod
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en kortslutning i diskmaskinen med översvämning i köket som
följd. Diskmaskinen är obrukbar. Han reklamerade felet inom två
månader först per telefon och därefter per brev.
Han har betalat den del av fakturan som avser felsökningen
men anser inte att han ska behöva betala för reparationen. Reparatören har gjort en felaktig bedömning vid det första besöket
och ett icke kvalificerat arbete vid andra. Det utförda arbetet har
varit utan nytta för honom. Enligt hans försäkringsbolag skulle
det kosta cirka 4 700 kr att reparera diskmaskinen. Det hade inte
varit rimligt att betala så höga reparationskostnader. Han har inte
accepterat ett provisoriskt arbete. Han bör därför befrias från
betalning av ett belopp om l 100 kr.
Kunden begär betalningsbefrielse från 1 100 kr jämte ränta och
inkassokostnader.

Verkstaden svarar

Verkstaden motsätter sig kravet.
Vid felsökningen upptäcktes att en slang var trasig och läckte.
En ny slang beställdes och diskmaskinen reparerades. Vid en
närmare undersökning upptäcktes att cirkulationspumpen var
mycket sliten. Detta fel kunde teknikern inte se vid det första besöket. Teknikern informerade kunden om att även pumpen måste
bytas för att den skulle hålla och lämnade ett pris på 2 500 kr för
ett sådant arbete. Kunden informerades samtidigt om att det inte
kunde garanteras att reparationen skulle hålla om endast slang
och vattenindikator åtgärdades. Kunden ansåg emellertid att
detta blev för dyrt och accepterade i stället en provisorisk lagning.
Skriftlig information om att teknikern rekommenderade även ett

“
b

ARN

byte av pumpen lämnades också i fakturan. Bolaget kan inte bära
ansvaret för kundens val att inte låta byta pumpen. Reparationen
är inte felaktigt utförd. Bolaget har rätt till ersättning för den
utförda tjänsten.
Kunden återkom sedan brevledes först mer än 2,5 månad efter
reparationen och bestred betalningskravet. Då hade redan fakturapåminnelse skickats ut. Reklamationen framställdes oskäligt
lång tid efter förfallodatum.

Skälen för beslutet

”En tjänst ska anses felaktig om en näringsidkare inte har utfört
tjänsten fackmässigt, 4 och 9 §§ konsumenttjänstlagen. Det är
konsumenten som ska bevisa att tjänsten är felaktig.
Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för
tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara
till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren, enligt 6 §
konsumenttjänstlagen, avråda konsumenten från att låta utföra
tjänsten. Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig
att den inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller
att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten
hade kunnat räkna med, ska näringsidkaren underrätta konsumenten om förhållandet och begära hans eller hennes anvisningar.
Av utredningen framgår att den tekniker hos verkstaden som
undersökt tvättmaskinen vid den första undersökningen funnit att det var tillräckligt att endast en slang byttes ut. När detta
arbete skulle utföras upptäckte teknikern emellertid att ett byte

av slangen inte skulle leda till att felet avhjälptes varaktigt utan
att det krävdes ytterligare åtgärder. Enligt bolaget var det inte
möjligt att upptäcka att cirkulationspumpen var mycket sliten och
behövde bytas vid den första felsökningen. Någon närmare förklaring till varför detta inte var möjligt att upptäcka har emellertid
inte lämnats. Enligt nämndens bedömning borde teknikern ha
upptäckt att cirkulationspumpen var mycket sliten och behövde
bytas redan vid den första felsökningen. I den situationen borde
teknikern, med hänsyn till kostnaden för att reparera tvättmaskinen i förhållande till maskinens värde, ha avrått kunden från
att reparera tvättmaskinen. Eftersom detta inte skedde kan den
första felsökningen inte anses ha utförts fackmässigt. Tjänsten har
därmed varit felaktig.
Även om felet på cirkulationspumpen inte upptäckts vid den
första felsökningen borde det ha upptäckts i samband med
bytet av slangen och i den situationen borde teknikern ha avrått
kunden från att låta utföra bytet och på så sätt hållit kostnaderna
nere.
Med hänsyn till det som nu anförts och då den utförda tjänsten
varit utan nytta för kunden är han inte skyldig att betala för den
del av tjänsten som avser slangbytet. Verkstaden bör därför befria
kunden från betalning av 1 100 kr jämte ränta och inkassokostnader.

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar verkstaden att befria kunden från
betalning av 1 100 kr jämte ränta och inkassokostnader.” 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

V IT T
WATCHYOURSELF VANN ELECTROLUX IDEAS LAB

VILL STYRA PÅ DISTANS

Enligt en ny studie gjord på uppdrag av Siemens hushållsapparater
menar 62% av svenskarna att de oroar sig över att ha glömt att stänga
av en hushållsapparat när de gått hemifrån. Resultaten visar även att
många skulle vilja kunna kontrollera sina vitvaror även på distans och
helst av allt vill svenskar kunna starta och stänga av tvättmaskinen
när de inte är hemma.
De främsta anledningarna till att svenskar vill koppla upp hemmet
till en app är för att kunna styra och kontrollera hushållsapparaterna
på distans (36%) samt att spara tid på hushållssysslor (27%). 62%
menar även att de känner sig oroade över att ha glömt stänga av en
hushållsapparat när de lämnat hemmet och därför väljer hälften av
alla svenskar att stanna hemma, eller låta någon annan familjemedlem vara hemma, medan vitvaran är igång.
De hushållsprodukter som svenskar helst av allt skulle vilja koppla
till sin smartphone eller surfplatta är tvättmaskinen (30%) följt av
diskmaskinen (28%) och ugnen (24%). En fjärdedel av svenskarna vill
kunna starta och stänga av tvättmaskinen även när de inte är hemma
samt få en notis om när tvätten är klar. Svenskar vill även kunna få en
push-notis om kylskåpsdörren lämnats öppen av misstag (30%) och
en femtedel vill få veta vad som finns i kylskåpet direkt i telefonen.
Enligt undersökningen finns det alltså ett stort intresse för att kunna starta och kontrollera sina hushållsapparater från sin smartphone
eller surfplatta oavsett var man befinner sig – något som är möjligt
med Siemens nya hushållsapparater som är kompatibla med Home
Connect. Genom Home Connect kopplas hushållsapparaterna upp
mot en app som gör det möjligt att använda den smarta mobiltelefonen som en ”fjärrkontroll” för att styra och kontrollera tvättmaskin,
torktumlare, kylskåp, diskmaskin, ugn och espressomaskin. n
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Electrolux meddelade den 28 november att vinnaren i Electrolux
Ideas Lab 2016 är WatchYourself, ett koncept på en slags klocka
som kan scanna maten på hyllan i matbutiken och projicera recept i
användarens handflata.
Electrolux Ideas Lab är en global tävling som sjösattes i augusti i år,
med mottot ”Hur kan vi inspirera människor runt omkring i världen
att njuta av smakfullare, hälsosammare och mer hållbar matlagning i
framtiden”? Närmare 40 000 personer röstade i tävlingen och av de
tio finalisterna har en expertjury från Electrolux utsett Hannes Lung som är designstudent i Estland - till vinnare.
Priset består av 10 000 Euro samt en VIP-vecka i Stockholm där
vinnaren ges möjlighet att träffa diverse experter från Electrolux samt
nätverka med människor från framgångsrika start-ups i Skandinavien.
– Engagemanget i det allra första Electrolux Ideas Lab har varit fantastiskt och har givit Electrolux möjligheten att få tillgång till kreativa
idéer från hela världen för inspiration inom området hälsosammare
kost och leverne. Det vinnande konceptet charmade oss med sitt
holistiska synsätt; skaparen tog på sig konsumentens skor för att lösa
utmaningar inom matvaruinhandling i kombination med en hektisk
familjevardag. WatchYourself är något som varje stressad förälder
skulle älska, säger MaryKay Kopf, Electrolux Chief Marketing Officer. n

SMAKSATTA KAFFESORTER

Signalerna från världens kaffeälskare är tydliga, menar Nespresso,
och förklarar att vi ställer allt högre krav på valfrihet och efterfrågan
på nya smakupplevelser från konsumenterna ökar ständigt. Nu följer
Nespresso Business Solutions upp trenden och erbjuder för första
gången sina företagskunder två nya smaksatta kaffesorter – Espresso
Caramel och Espresso Vanilla.
Espresso Caramel och Espresso Vanilla är baserade på en av Nespresso Business Solutions mest älskade kaffesorter, Espresso Forte.
Arabicabönorna från Syd- och Centralamerika innehar styrka sju på
Nespressos tolvgradiga intensitetsskala och skall ge en delikat balans
till de söta tonerna av karamell och den milda, eleganta smaken av
vanilj.
– Hospitalitybranschen söker alltid nya möjligheter att tillfredsställa
sin målgrupp. Kaffe är en viktig del av den totala upplevelsen av att
vistas på ett hotell eller när man besöker en restaurang. Det är detta
vi tagit fasta på när vi nu utvecklat och lanserar två nya kaffesorter
med smak av vanilj respektive karamell. Dessutom passar de väldigt
bra som Cappuccino eller Caffè Latte, säger Eva Helmersen, VD för
Nespresso Business Solutions i Sverige. n

VITT
CENTRALT AVTAL

ELON Elkedjan Logistic AB (EEL), där vitvarukedjan ELON ingår, startade i början av 2016 sin centrala B2B-satsning. Vitvarukedjan ELON
har nu tecknat sitt första stora, centrala avtal där handlare från olika
orter går samman för att ge fastighetsägaren bästa möjliga service.
– Vi har fått till en bra start i vår B2B som vi verkligen kan känna oss
stolta över. Samarbetsavtalet med Victoria Park påvisar hur starka vi
är som kedja och hur vi tydligt kan göra avtryck, säger Ulf Thorwalls,
Affärsområdeschef för B2B på EEL. (Till höger i bild).
Victoria Park är ett fastighetsbolag med fastighetsbestånd i Eskilstuna, Linköping, Malmö, Göteborg, Markaryd, Kristianstad, Borås,
Stockholm och Växjö. För samtliga dessa orter har nu ett centralt
avtal tecknats med EEL AB där den lokale ELON-handlaren på orten
kommer att leverera vitvaror till Victoria Parks fastigheter.
Sedan tidigare fanns ett samarbete mellan Victoria Parks Eskilstunadivision och ELON Kylcenter i Eskilstuna. När det tidigare i år var
dags att omförhandla avtalet såg Richard Jarmeus, ägare till ELON
Kylcenter, möjligheten att kunna erbjuda Victoria Park en avtalslösning med Sverigeteckning.
– Jag bjöd in kollegor i ELON-kedjan för att hitta ett gemensamt
erbjudande. Vi är alla entreprenörer som jag kan garantera håller hög
service. Victoria Park har varit nöjda med det tidigare samarbetet
i Eskilstuna och jag ser det som en självklarhet att kunna överföra
samma kundnöjdhet över hela landet. Jag vet att vi ELON-handlare
alltid anstränger oss lite extra för att tillgodose kundens behov och
det är något som jag tror varit avgörande i det här avtalet. Vi har ett
rikstäckande nätverk, gott renommé och en bred produktflora, säger
Richard Jarmeus. (Till vänster i bild).
– Det här är helt klart framtidens sätt att göra affärer på. Vi har
duktiga handlare med stora nätverk som kan erbjuda samma tjänster
över hela Sverige. För oss är det här ett utmärkt sätt att visa hur vi
som kedja kan bli ännu starkare, säger Ulf Thorwalls.
Samarbetsavtalet under september månad och vitvaruleveranserna är redan i full gång. Avtalet är värt cirka 10 MSEK per år. n

LISA LEMKE AMBASSADÖR FÖR KENWOOD

Som en del av Kenwoods 70-årsfirande har Kenwood givit den folkkära kocken Lisa Lemke en ambassadörsroll. Samarbetet märks bland
annat i form av inspirerande filmer där Lisa visar hur enkelt det är att
laga god mat från grunden.
När Kenwood firar 70 år av kreativitet och matglädje var valet av
ambassadör enkelt, menar Ulrika Ekelund, marknadschef på Kenwood.
– Lisa Lemke står för det Kenwood vill förmedla; att hemmakockar
ska våga lite mer. Hon kan på ett väldigt naturligt sätt lyfta fram det
lustfyllda och härliga i att laga mat, och vi vet att hennes stil och person är väldigt uppskattad av svenska folket. Det är också väldigt kul
att Lisa så enkelt och med små medel kan ge klassiska rätter en helt
ny framtoning. Det är verkligen kreativitet och matglädje som präglar
hennes kokkonst, säger Ulrika Ekelund.
Lisa Lemke menar att hennes filosofi stämmer väl överens med
Kenwoods.
– Jag tycker att vi ska våga mer i köket. Det behöver inte vara svårt.
Testa en ny krydda. Och gör jobbet ifrån grunden, istället för att lita
till halvfabrikat. Det går fort, det är lätt och framförallt kul. Dessutom
blir slutresultatet så otroligt mycket godare, säger Lisa Lemke.
Lisa kommer att delta i en rad aktiviteter det kommande året,
bland annat syns hon i en rad filmer. Den första har premiär inom
kort och visar hur klassiska köttbullar ges en extra dimension med
ansjovis och kryddpeppar.
– Det känns oerhört roligt att ha Lisa ombord under 2017. Vi har
stora planer för vårt 70-årsfirande och jag kan inte tänka mig en
bättre galjonsfigur för oss än Lisa Lemke, avslutar Ulrika Ekelund
marknadschef på Kenwood. n

FÖRSÄLJNINGEN GENOM HISTORIEN

EHLnytt publicerade 29/11 en nyhet på www.ehlnytt.se som visar
försäljningen av såväl MDA som SDA de senaste 50 åren.
Genom historien har det tillkommit ett par nya produkter varje
årtionde. Från att man totalt har haft tre till fyra produkter i hemmet,
till att idag använda fem till sju produkter dagligen, enligt EHL.
Försäljningen fortsätter peka uppåt, både för vitvaror och småel.
Till höger syns grafen för MDA sedan starten för EHL 1966 till idag. n
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PANASONIC & SCHNEIDER ELECTRIC

Integrationen mellan Schneider Electrics kontrollösningar SmartStruxures och möjligheten att ansluta Panasonics ECOi och PACi produktserier ger användarna en innovativ och sömlös energistyrning,
anger företagen, och meddelar att samarbetet bygger på företagens
expertis och tekniska ledarskap inom HVAC-utrustning, fastighetsstyrning och övervakning.
I oktober presenterade Panasonic och Schneider Electric en lösning
för ett nytt sätt att integrera värme- och kylsystem tillsammans med
Schneiders byggnadsstyrning, som skall ge en helt ny nivå av kontrolloch energieffektivitet för kommersiella byggnader.
Tillsammans har företagen utvecklat ett trådlöst gränssnitt som
möjliggör direkt kommunikation mellan Schneider Electrics BMSanläggningar och styrsystem samt Panasonics VFR-baserade värmeoch kylsystem via den trådlösa kommunikationsstandarden ZigBee.
Integrationen ger fastighetsägare möjlighet att se alla centrala system
- inklusive värme- och kylsystem, belysning, säkerhet och energi - när
och var som helst genom ett enda gränssnitt, för att ge bättre insikt
i hur man kan minska energiförbrukningen och nå kostnadsbesparingar.
– Vi har investerat massivt i våra luftkonditioneringssystem för
kommersiella fastigheter och bostäder samt vår supporttjänst, för att
fullt ut kunna möta våra kunders behov och vi är glada att nu kunna
leverera ytterligare fördelar i och med detta energistyrningssystem
tillsammans med Schneider Electric. Genom att kombinera fastighetsstyrning med avancerad VRF-teknik kan vi hjälpa våra kunder ytterligare med att reducera driftkostnader och samtidigt stärka hållbarheten, säger Toshiyuki Takagi, direktör Panasonic Air-Conditioner.
– Genom att skapa en förbindelse mellan stora energisystem såsom värme- och kylanläggningssystem är det möjligt för ägare att förenkla sitt jobb, bättre optimera effektiviteten i deras byggnader och
minska energikostnaden. Genom att samarbeta med Panasonic kan
vi leverera ett komplett system som fungerar för enstaka enheter och
molnlösningar, oavsett byggnadstyp, storlek och ålder. Denna starka
digitala ryggrad ger en ökad synlighet av byggnadsmiljön och är en
nyckelkomponent för att förverkliga framtidens byggnationer, säger
Laurent Bataille, direktör Schneider Electric EcoBuilding Division.
Lösningen kan installeras trådlöst vilket bevarar den befintliga
infrastrukturen och är således idealisk för ombyggnationer av äldre
byggnader. Lösningen kan ge full nytta med den innovativa ”plugand-play”-tekniken, som gör det lättare att konfigurera omfattande
VRF-system. Den kan ockå installeras som ett fristående system. Det
här gör det enklare att installera och gör att installatören kan sparar
både tid och minska kostnaderna. n
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Electrolux har uppmärksammats som ett av världens ledande företag
i att hantera klimatförändringar av CDP, en icke vinstdrivande organisation som driver klimatfrågor för näringsliv och samhälle. Electrolux,
som är med bland en begränsad skara företag som ingår i CDPs A-lista
för 2016, offentliggör också ett nytt mål att öka andelen förnybar
energi som används i verksamheten till 50 procent.
– Att minska vår klimatpåverkan är en central del av Electrolux
ramverk för hållbarhet, For the Better. CDPs utvärdering är en av de
viktigaste oberoende referenserna som visar att vi ligger i framkant
på det här området, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på
Electrolux.
Electrolux har som mål att minska sina klimatutsläpp med 50 procent till och med år 2020. För att uppnå detta satsar Electrolux dels
på att förbättra energieffekten i hushållsprodukter, eftersom användningen står för omkring 80 procent av klimatpåverkan, dels arbetar
företaget med effektivitetsförbättringar i verksamheten, vilket redan
har skapat besparingar på omkring 400 miljoner kronor årligen.
– Nu ökar vi våra insatser för att använda mer energi från förnybara
källor. I år har vi tecknat ett avtal för att enbart använda förnybar el
i vår tillverkning av vitvaror i Europa, och går vidare genom att sätta
nya mål för resten av världen. Vår ambition är att hälften av Electrolux energi år 2020 ska komma från förnybara källor. Det innebär att vi
tänker mer än fördubbla andelen förnybar energi jämfört med idag,
säger Henrik Sundström. n

ELON SLÅR REKORD I NYÖPPNINGAR

Det händer mycket hos ELON i år. När 2016 når sitt slut räknar kedjan
med att ha hela 230 butiker över hela landet. I vecka 43 slogs rekord
i antal kedjebyten och nyöppningar på en och samma vecka. Det
handlar om hela tolv nya ELON-butiker.
– Det är fantastiskt roligt att se hur vårt varumärke stärks och
hur vi blir representerade på fler ställen i Sverige. Att finnas på fler
platser ger oss en större möjlighet att nå ut till våra kunder och ge
dem närhet till våra erbjudanden på ett allt bättre sätt. Att det sker så
många kedjebyten på kort tid ger så klart också en bra känsla, säger
konceptchef Jimmy Sander.
24-27/10 öppnades ELON-butiker i Kungsbacka, Heby, Krokom,
Strömsund, Götene, Ljusdal, Bengtsfors, Söderhamn, Hallsberg och
Storfors. Här handlar det om butiker som tidigare varit medlemmar i
Elkedjan, som precis som ELON, ingår i koncernen ELON Group.
28/10 öppnade ytterligare två butiker – ELON i Nynäshamn på ny
adress och den helt nya butiken ELON i Gävle, i Valbo köpcentrum. n
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Nya luckor med överraskningar
ända fram till julafton!

Severin_Sverige
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 sortiment med bredd och kvalitet. I företagets affärsidé ligger att alltid ge mycket för pengarena.
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Fortsatt marginalförbättring
VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar Electrolux resultat för Q3 2016.

E

lectrolux rörelseresultat för tredje kvartalet 2016 ökade
med mer än 20 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till
1,8 miljarder kronor vilket motsvarar en marginal om 5,9 procent (4,8). Flertalet affärsområden visade resultatförbättringar.
Utvecklingen i Latinamerika fortsatte dock att påverkas av svaga
marknadsförhållanden. Fyra av koncernens sex affärsområden
uppnådde en rörelsemarginal på över 7 procent. Vitvaror EMEA
och Nordamerika fortsatte att förbättra rörelseresultat och marginaler. Därutöver var utvecklingen för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet särskilt stark. Koncernens kassaflöde visade en fortsatt stark
trend och uppgick till 3 miljarder kronor.
Rörelsemarginalen för Vitvaror EMEA förbättrades som ett
resultat av högre försäljningsvolymer, mixförbättringar och kostnadseffektiviseringar. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent
vilket är den högsta för ett enskilt kvartal sedan 2010. Electrolux
stärkte marknadsandelarna inom prioriterade produktkategorier
och varumärken i premiumsegmentet. Under kvartalet introducerades en ny produktserie under varumärket AEG. Produktserien
inkluderar helt nya användaranpassade lösningar för kök och
tvätt. Efterfrågan på vitvaror i Europa fortsatte att förbättras även
om vissa marknader i Västeuropa försvagades, som exempelvis
Storbritannien. Vi kvarhåller vår tidigare bedömning att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa för helåret 2016 kommer att
öka med 2-4 procent, troligen i nedre delen av spannet.
Resultatet för Vitvaror Nordamerika fortsatte att förbättras under kvartalet och marginalen steg till 7,4 procent. Ökad
kostnadseffektivitet och lägre kostnader för råmaterial bidrog till
resultatutvecklingen och motverkade fortsatt prispress. Försäljningsvolymerna av vitvaror under egna varumärken ökade medan
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försäljningen av produkter under återförsäljares egna varumärken
minskade, vilket främst var ett resultat av lagerneddragningar.
Marknadsefterfrågan på vitvaror för kvartalet var oförändrad,
vilket är ett resultat av att en stark efterfrågan i september motverkade svag efterfrågan under kvartalets första två månader. Vi
bedömer nu att efterfrågan på vitvaror i Nordamerika för helåret
2016 ökar med 3-4 procent.
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet visade en stark organisk försäljningstillväxt, som ett resultat av en ökad försäljning i Sydostasien och en stark säsong för luftkonditioneringsutrustning i Kina.
Electrolux utveckling på den viktiga australiensiska marknaden
var stabil. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent. Integreringen av det nyligen
förvärvade bolaget för vinkylar, Vintec, löper enligt plan. Under
kvartalet introducerade vi nya produkter under varumärket AEG
på den kinesiska marknaden.
Marknadsförhållandena i Brasilien och Argentina var under
kvartalet fortsatt svaga vilket påverkade resultatutvecklingen
inom Vitvaror Latinamerika. Lägre försäljningsvolymer och en
försämrad mix motverkades endast delvis av prisökningar och
kostnadsbesparingar. Vi vidtar ytterligare åtgärder för att strukturellt anpassa kostnaderna till de svaga marknadsförhållandena.
Vår verksamhet inom Professionella Produkter fortsatte att visa
lönsam tillväxt. Åtgärdsprogrammet för att förbättra lönsamheten
inom Dammsugare och småapparater fortgår enligt plan. Rörelseresultatet för kvartalet inkluderar kostnader för att ompositionera
verksamheten. Den underliggande verksamheten utvecklades väl.
Vi har fokus och hög prioritet på att nå en uthållig, förbättrad
lönsamhet inom alla våra affärsområden med målet att säkerställa en rörelsemarginal över en konjunkturcykel på minst 6
procent. Genom fortsatt utveckling av innovativa produkter och
tjänster för goda kundupplevelser växer vi lönsamt, samtidigt som
vi fortsätter att öka kostnadsproduktiviteten. På det sättet skapar
vi ökat aktieägarvärde. n
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Barry Beard, Dyson, med robotdammsugaren Dyson 360 Eye.

Roterande robotdammsugare
& fokuserad fön
Det är snart 40 år sedan James Dyson blev
frustrerad över sin dammsugares försämrade
sugkraft, vilket ledde till att han uppfann världens första påslösa dammsugare. Idag har
Dyson närmare 7000 anställda - varav 3000
är ingenjörer - och de investerar stort i framtidens teknologi. Fler än 100 nya produkter
kommer lanseras de närmaste fyra åren.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

1

978 blev James Dyson frustrerad över att hans dammsugare fungerade allt sämre. Han plockade isär den och
upptäckte att påsen täppts igen av damm så att sugkraften försämrades. Han hade nyss byggt ett industricyklontorn som
separerade färgpartiklar från luften med centrifugalkraft. Kunde
han få samma princip att fungera i en dammsugare? Fem år och
5 127 prototyper senare hade han uppfunnit världens första
påslösa dammsugare...
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Dyson, som har sitt huvudkontor i Malmesbury i England, arbetar idag med fem huvudområden - hårvård, dammsugare, fläktar/
luftrenare, handtorkare och belysning - och företagets produkter
säljs i fler än 75 länder. 2016 utsågs Dyson (som 2012 hade en
omsättning på 13 miljarder kronor) till Storbritanniens femte
bästa varumärke enligt YouGov BrandIndex, före varumärken som
YouTube och Apple...

Robotdammsugare

I november lanserade Dyson 360 Eye, som en intelligent robotdammsugare som navigerar och rengör hemmet på ett effektivt
och kraftfullt sätt. Dyson 360 Eye är resultatet av en investering
på över 300 miljoner kronor och forskning av 200 ingenjörer.
– Varje rum i varje hem är unikt. För att en robotdammsugare
ska kunna navigera på ett effektivt sätt måste den kunna registrera sin omgivning och fatta beslut beroende på vad den ser. Vår
forskning kring robotens synförmåga i kombination med utvecklingen av Dysons digitala motor har gett oss förutsättningarna
för att skapa denna kraftfulla och intelligenta robotdammsugare,
säger James Dyson, Inventor of Cyclonic Vacuum Technology.

VITT

Ed Shelton, Design Manager Dyson, med hårfönen Dyson SuperSonic.

I Dyson 360 Eye finns Dysons digitala motor V2, som roterar
med upp till 78 000 varv per minut. Denna energisnåla motor
ger dubbelt så mycket sugkraft som övriga robotdammsugare på
marknaden (enligt sugkrafttest baserat på IEC 60312-1, Cl. 5.8 och
5.9 full med damm).
Dysons robotdammsugare använder den patenterade cyklonteknologin Radial Root Cyclone, vilket anges innebära att damm
och smuts separeras effektivt och roboten har förmågan att fånga
upp smuts mindre än bredden på mänskligt hår.
Dyson 360 Eye ser sin omgivning med hjälp av ett 360°-system.
En kamera i roboten tar upp till 30 bilder per sekund, vilket låter
roboten registrera sin omgivning. Roboten skapar sedan en detaljerad bild av rummet för att kunna navigera det på ett systematiskt sätt. Kameran hjälper också roboten att hålla koll på sin egen
position i rummet och se vad som är kvar att städas, samtidigt
som roboten använder infraröda sensorer för att upptäcka olika
hinder.
Med Dyson Link-appen kan användare starta, pausa och stoppa
sin robot, få en översikt och statistisk över städningen och dessutom schemalägga enstaka eller återkommande framtida städningar. Det finns över 420 patent och patentansökningar världen
över som rör teknologi som används i Dyson 360 Eye.
Dyson 360 Eye började säljas i Japan under 2015 och är nu,
efter en framgångsrik beta-period i syfte att optimera produkten,
tillgänglig på fler marknader, inklusive Sverige.
Den globala försäljningen av batteridrivna dammsugare ökade

med 66 procent 2015 och Dyson har en fjärdedel av marknaden.
Barry Beard, Senior Robotics Algorithms Engineer Dyson, berättar att Dyson arbetat 20 år med segmentet robotdammsugare
och att de hade en modell klar för länge sedan - innan det fanns
robotdammsugare på marknaden - men de lanserade den aldrig
utan började om från början för att förbättra tekniken.
De flesta anser att robotdammsugare inte kan ersätta en traditionell dammsugare, och undertecknad frågade Barry Beard hur
han ser på det?
– Dyson 360 Eye har 20W sugeffekt, medan de flesta av konkurrenternas robotdammsugare har en sugeffekt på omkring 1W och
de bästa ligger på ungefär 10W. Dyson V8 (som är den kraftfullaste, trådlösa dammsugaren på marknaden) har en sugeffekt på
cirka 50W och Cinetic BigBall (den senaste traditionella, om än
påslösa, dammsugaren från Dyson) ligger på drygt 100W sugeffekt. Så visst är det skillnad, men det de flesta glömmer bort är
det faktum att en robotdammsugare går långsamt över ytan och
således suger längre tid på varje ställe, jämfört med när man
dammsuger själv och kör snabbt över golvet, säger Barry Beard.
Barry Beard berättar också att Dyson idag har cirka 7 000
anställda, varav 3 000 är ingenjörer (vars snittålder är 26 år) samt
att de planerar att inom en icke oöverskådlig framtid utöka med
ytterligare 3 000 ingenjörer.

Hårfön

I oktober lanserade Dyson hårfönen SuperSonic, som inte ser ut
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Dyson SuperSonic.

Dyson V8.

Dyson Cinetic Big Ball.

Dyson 360 Eye.

som någon annan hårfön på marknaden.
– Hårfönar kan vara tunga, ineffektiva och föra oväsen. Efter en
närmre titt upptäckte vi också att de kan orsaka extrema värmeskador på håret. Jag utmanade Dysons ingenjörer att verkligen
förstå vetenskapen bakom hår och att utveckla vår version av en
hårfön, vilket vi tror löser dessa problem, säger James Dyson.
Dyson har investerat ungefär 600 miljoner kronor i utvecklingen
av Dyson Supersonic (och det har funnits 600 prototyper innan
den slutgiltiga versionen fastställdes) samt för att skapa ett toppmodernt hårlaboratorium. Dysons ingenjörer har studerat håret
från rot till topp, för att förstå hur det reagerar på påfrestningar,
hur det håller sig friskt och hur det stylas på bästa sätt.
Över fyra år har drygt 100 ingenjörer testat produkten på olika
hårtyper och byggt testriggar som mekaniskt simulerar torkningstekniker för håret, och över 160 mil hår har använts vid testning.
Dyson Supersonic är utrustad med Dysons patenterade digitala
V9-motor, som är upp till åtta gånger snabbare än andra hårfönsmotorer och hälften så tung (jämfört med de tio bäst säljande
hårfönarna i Japan, i mars 2015). Motorn är tillräckligt liten för att
placeras i handtaget i stället för fönens huvud, där de flesta traditionella hårfönar har motorn, vilket innebär att Dyson Supersonic
är konstruerad för balans.
Dyson Supersonic reglerar temperaturen med hjälp av en
termistor av glaspärlor som mäter utgångsluften 20 gånger per
sekund och rapporterar data till mikroprocessorn som justerar de
patenterade dubbla värmeelementen. Dyson Supersonic har fyra
värmelägen, tre luftflödesinställningar (max 30 liter per sekund)
och ett kalluftsläge.

Sladdlös dammsugare

Varje dammsugare använder en motor för att suga upp smuts och
damm, men alla motorer är olika. Vissa sladdfria dammsugare
använder små, ofta svaga, motorer, medan andra förlitar sig på
tyngre, ofta mindre mångsidiga, motorer, anger Dyson.
Tack vare Dysons digitala motor V8, som är en kompakt 425W
motor som kan rotera med upp till 110 000 varv per minut, har
den sladdlösa dammsugaren Dyson V8 en unikt kraftfull sugef58 RATEKO 4/2016

fekt, enligt Dyson. Dammsugaren väger 2,6 kg men har upp till två
gånger längre drifttid än sina föregångare (baserat på tester av
sladdfria handdammsugare från de fem bästsäljande varumärkena i Sverige, testat enligt EN60312-1 klausul 5.8 och 5.9). Dammsugaren har dessutom en förbättrad behållare med hygienisk
tömning som skall säkerställa att inget skräp fastnar i behållaren.
– Att utveckla våra små och kraftfulla digitala motorer har krävt
ett decennium och över 250 miljoner pund. Den senaste generationens motor sitter i hjärtat av Dysons sladdfria V8-dammsugare.
Den är resultatet av 18 månaders forskning och utveckling och
500 000 testtimmar. Motorn gör det möjligt för Dyson V8 att både
erbjuda kraft och mångsidighet samtidigt som den påverkar våra
städvanor, säger James Dyson.
Dyson V8 kan göras om till handdammsugare och rengöra utrymmen från golv till tak. Drifttiden är upp till 40 minuter, jämfört
med 20 minuter på tidigare generationers maskiner, och V8 är 50
procent tystare än tidigare maskiner.
Under 2016 kommer Dysons 376 robotar att producera 8,8
miljoner digitala motorer – det är ungefär en varje 3,5 sekund.

Dammsugare

Dyson Cinetic Big Ball är en kompakt och strömlinjeformad
dammsugare, som inte behöver dammsugarpåsar eller rengöring
av filter – och den är dessutom den enda dammsugaren som ställer sig upp automatiskt när den välter.
– Problemet med vissa cylinderformade dammsugare är att de
välter, vilket tvingar dig att gå tillbaka på golvet du just har städat
för att få dammsugaren på rätt köl igen. Vi utmanade våra ingenjörer att förbättra cylinderformatet för att lösa detta, och andra,
problem. Dyson Cinetic Big Ball är den enda dammsugaren som
på egen hand ställer sig upp igen när den välter. Andra framsteg
är en hygienisk tömning av smuts och ett ledat handtag, säger
James Dyson.
Luften går in i cyklonen med en hastighet av över 160 km/h. I
de inre cyklonerna accelereras sedan luften till nästan 290 km/h,
vilket genererar en G-kraft på över 100 000 i syfte att separera de
mikroskopiska partiklarna från luftflödet, anger Dyson. n

VITT

En revolution för restaurangbranschen:

Dekantera två minuter
istället för två timmar
De flesta vet att rödvin får bättre smak när det
luftas – dofterna i vinet utvecklas och vinet får
en mjukare samt fylligare arom. Problemet är
att luftningen tid. Hur skulle det vara om ett
vin som behöver luftas två timmar istället blir
klart på två minuter?

K

ontinentens framgångsrecept har nu kommit till
Sverige, meddelar företaget V-Hus AB, som distribuerar iSommelier i Sverige.
iSommelier är en automatisk maskin med dekanteringskaraff
som förkortar den traditionella luftningsprocessen på ett naturligt
sätt, för att få ut den fulla potentialen från varje vin. iSommelier
tar fram det bästa i vinerna utan att restaurangens kunder behöver vänta. Och även om luftning är mest förknippat med röda
viner finns det även vita viner som mår bra av en riktig luftning.

Appstyrd

iSommelier hanteras via en app i mobiltelefonen, som kopplar
upp maskinen mot vinplattformen Ifavine. Om ett vin behöver

luftas i fyra timmar så programmerar maskinen fyra minuter, två
timmar blir två minuter och så vidare.
Ifavine Network anger att man är den första internationella och
professionella plattformen tillägnad världens viner, och att man är
unika i och med att man centraliserar alla tekniska uppgifter om
vingårdar, deras viner för flera årgångar samt rekommendationer
för servering och provsmakning.
Ifavine Network uppdateras dagligen för att utveckla det största
internationella och professionella nätverket för världens viner. Allt
för att iSommelier skall kunna lufta viner på ett optimalt sätt.

Dekanteraren

iSommelier är försedd med ett globalt patenterat system, bestående av ett molekylärt filter som tar ut syret från luften och slussar ut 90 procent renat syre genom sin unika karaff. iSommelier
anges effektivt reducera spår av metanol, svaveldioxid och andra
skadliga ämnen i vinet. iSommeliers dekanteringsprocess anges
vara effektiv, grundlig och nyttig.
Appen gör det möjligt att styra iSommelier trådlöst via mobilen,
men det går också att ställa in dekanteringstiden med maskinens
touchknappar.
Mer information finns på www.v-hus.se. n
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Årets julklapp 2016
hos ELON – spiralizern
EEL AB med kedjorna ELON och Elkedjan presenterar årets julklapp 2016 – spiralizern. En
grönsakssvarv som gör det enklare och roligare att äta lite nyttigare.

En trio spiralizers, från vänster: Wilfa SL-1SS, Kenwood FGP203WG
och Severin Mr.Twister KM3920.
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L

agom till julhandeln har EEL:s produkt- och kategoriavdelning tillsammans med ELON och Elkedjan tagit hjälp
av HUI:s kriterier för Årets julklapp och konstaterat att
spiralizern - en elektrisk grönsakssvarv - är värd att lyftas.
– Allt fler intresserar sig för att laga mer vegetarisk mat. Det,
i kombination med en stark hälsotrend, gör att vi ser att en produkt som spiralizern ligger helt rätt i tiden, säger EELs försäljningschef Martin Solin.
Spiralizern funkar perfekt för att göra snygga och roliga grönsakspiraler – något som kan engagera fler familjemedlemmar
i matlagningen. Den är ett bra hjälpmedel för dem som vill dra
ned på kolhydrater genom att exempelvis ersätta pastan med
grönsaksspagetti.
– Att kunna variera matlagningen och enklare få fram bra, nyttig mat är något vi gärna ser till att lyfta. Vi ser att allt fler av våra
leverantörer har spiralizers i sitt sortiment och vi tror starkt på att
det här är en produkt som kan glädja många – en perfekt julklapp,
säger Martin Solin.
ELON och Elkedjan meddelar att de kommer att lyfta spiralizern
under tiden fram till jul med bra erbjudanden och goda recept. n

VITT

Häll & fläkt i ett
Siemens nya funktion cookConnect innebär
att hällen interagerar med fläkten, och den
nya hällen inductionAir är försedd med inbyggd fläkt – den är alltså häll och fläkt i ett.

M

ed nya innovatiner uppstår nya möjligheter.
WiFi-anslutna produkter, smart programvara
och den intuitiva appen Home Connect öppnar upp en ny värld av spännande användningsområden, anger
Siemens, och berättar att med Home Connect appen styrs enkelt
alla anslutna Siemens hushållsprodukter via en smartphone eller
surfplatta.

Interaktion

Siemens nya funktion cookConnect, där hällen kan interagera
med köksfläkten, skall göra det enklare än någonsin att styra
hushållsprodukterna. Genom en trådlös modul integrerad i hällar
och fläktar från iQ700-serien kan de utbyta information. Fläkten
aktiveras automatiskt så fort hällen är påslagen och alla funktioner styrs direkt via hällens dualLight Slider – från belysning till
fläktnivå.
Tack vare Siemens luftkvalitetssensor justeras även fläktens
effekt automatiskt utefter mängden ånga som uppstår under
matlagningen, för både en klar överblick över maten, en minimal
energiförbrukning och låg ljudnivå. Den yttersta kontrollen ligger
alltid hos användaren eftersom den automatiska funktionen kan
justeras eller inaktiveras när som helst.
De nya iQ700 hällarna är nu också anslutna till den ständigt
växande receptbanken i appen Home Connect, där man kan välja
ett recept och appen kommunicerar direkt med hällens stek- och
koksensorer för att automatiskt ställa in rätt temperatur för kastruller och stekpannor.

kan även varje nyans i spektrumet ställas in. Denna teknik når en
ny nivå med den platta, WiFi-anslutna iQ700 fläkten vars svarta,
vertikal glasskärm skall väcka associationer till snygga och smarta
bild- och TV-skärmar.
Fläktens tradionella funktioner är självklart också kopplade till
appen Home Connect. Genom appen kan fläkten till exempel sättas på och stängas av och effekten höjas eller sänkas. Och när det
gäller underhåll indikerar appen filterstatus, eventuella behov av
nya beställningar och rengöring.

Osynlig

De klassiska fläktarna för köksöar har nu fått en konkurrent i och
med utvecklingen av ”osynliga” lösningar. Och fläkten i iQ700
inductionAir är sannerligen svår att upptäcka, då den är gömd i
själva hällen.
inductionAir kombinerar för första gången häll med fläkt. Den
drar åt sig matos från grytor och kastruller genom en fläkt med
en prestanda på över 690 kubikmeter per timme samtidigt som
ljudnivån anges ligga kvar på en behagligt låg nivå, tack vare
Siemens iQdrive motorn. inductionAir är även energieffektiv med
dess integrerade luftkvalitetssensor som känner av mängden ånga
och automatiskt anpassar effekten.
Samtliga produkter kommer att finnas tillgängliga år 2017. n

Färgsprakande

Med Siemens teknolgi emotionLight Pro kan köket förändras efter
humör, i en mängd olika färger. Förutom de förbestämda färgerna
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HANDTAGSLÖS DESIGN

70 CM HÄLL I 60-SKÅP

Att kunna ha en 70 cm bred induktionshäll när man bara har plats för
60 cm har av förklarliga skäl tidigare varit svårt, berättar Cylinda, och
säger att de nu ändrat på det. Tack vare Cylinda IHI6170FX induktionshällens utformning är det nu fullt möjligt att få den där extra
stora ytan som möjliggör både fler och större kärl. Hällens yta är 70
cm bred, trots att den får plats i ett vanligt 60-skåp med inbyggnadsmåtten 56 x 49 cm.
Den större ytan möjliggör en flexizon på hällens högra sida på
hela 38 x 22 cm, anger företaget, och förklarar att zonen har en så
kallad bryggfunktion vilket gör att den kan fungera som en enda zon
om man vill ha jämn temperatur för ett stort kärl. Eller om du vill ha
samma värme för två eller flera kärl. På hällens vänstra sida finns två
runda zoner på 21 respektive 16 cm som snabbt anpassar sig och blir
mindre om kärlet inte är lika stort som zonen.
Alla zoner har booster så att de där momenten i matlagningen
som skall gå snabbt också gör det. Timer, barnspärr, autouppkok och
pausfunktion finns också, liksom överhettningsskydd. Alla zoner styrs
med en slider och hällen bör kopplas in på 2x16A el 3-fas koppling
med kabel som medföljer. n

Där kök och vardagsrum blir ett vill man ha en klar struktur: gärna
med rena linjer och utan handtag, eftersom enskilda delar som står
ut stör helhetsbilden. Detta menar Miele, som med den nya serien
ArtLine tar sig an denna trend. Hela produktgruppen har utformats
handtagslös för att anpassas till köksinredningens fronter. Produkterna finns i den nya färgen grafitgrå och i briljantvitt samt obsidiansvart.
Hela glasfronter och integrerade produktdisplayer kännetecknar
ArtLine-designen, som omfattar olika produkter och därför gör det
möjligt att få ett helt kök med handtagslösa produkter. I utbudet
finns ugnar, ångugnar med ugnsfunktion (vardera för 45 cm och 60
cm nisch) samt ugnar med mikrovågsfunktion. Produkterna kompletteras med kaffemaskin, hällar, mat- och porslinsvärmare, vakuumförpackare, vinkyl, olika kyl-/frysskåp och diskmaskiner med Knock2open-teknik. Alla dessa är handtagslösa varianter ur Mieles aktuella
produktprogram. Dessutom tillkommer olika fläktar som döljs bakom
köksinredningens fronter när de är avstängda.
Tekniskt sett baseras ArtLine-modellerna på de aktuella inbyggnadsprodukterna i Mieles modellserie Generation 6000 – med
en markant skillnad. I stället för ett handtag finns en touchknapp
(Touch2open) integrerad i manöverpanelen. När man trycker på
touchknappen öppnas luckan och glider mjukt ner till helt öppet läge.
Kunden kan välja mellan två olika utrustningsvarianter i ArtLine-modellerna. Dels modeller med den så kallade DirectSensor-styrningen
eller den mer påkostade toppmodellen som levereras med M-Touchdisplay som påminner om användningen av en smartphone och har
en sökfunktion för automatikprogram. Båda varianterna levereras
helt utan vred. n

STAVMIXER FÖR TUFFA JOBB

Tack vare ActiveBlade-tekniken är Brauns nya stavmixer MultiQuick 9
perfekt för tuffa jobb, anger företaget, och berättar att när man pressar stavmixern mot botten av blandningsskålen rör sig bladen upp
och ner inuti mixerns blandningsfot, vilket ger mer kraft.
Nya Braun MultiQuick 9 är utrustad med en 1000 watts motor som
automatiskt anpassar effekten efter vad som krävs. Vid tuffa jobb
nyttjas motorns hela kraft – och när arbetet är lättare går motorn på
energisparläge.
MultiQuick 9 är försedd med Brauns Smart Speed-teknologi. Det
innebär att det inte finns några förinställda effektlägen på mixern.
Man styr själv hur mycket kraft man behöver genom att variera
trycket mot knappen.
MultiQuick 9 finns i fyra modeller med olika tillbehör (MQ9005,
MQ9037, MQ9045, MQ9087). n
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VÄRLDENS TYSTASTE DAMMSUGARE

Bosch lanserar nu världens tystaste dammsugare In’genius ProSilence
57. Som namnet avslöjar ger dammsugaren enbart ifrån sig 57dB i
ljudstyrka under användning och är därmed snäppet tystare än en
vanlig samtalston.
– I takt med att våra levnadsvanor förändras behöver vi nya verktyg
i vardagen. För småbarnsföräldrar kan det till exempel underlätta
med en dammsugare som går att använda även på kvällen efter att
barnen har somnat, och för den som jobbar under okonventionella
tider kan kvällen eller natten vara det bästa tillfället för städning. Vi
arbetar ständigt för att försöka tillgodose olika konsumenters behov
och preferenser och vi är otroligt stolta över att idag kunna erbjuda
våra kunder världens tystaste dammsugare, säger Angela Gustafsson
Redén, Sales Marketing Manager på Bosch SDA Nordic.
I en nyligen genomförd undersökning framkommer det att nästan
sex av tio (57 procent) svenskar tror att de skulle må bättre om de
hade mindre ljud omkring sig. Då vi idag utsätts för många olika
störande ljud som andras högljudda konversationer, ljud från andras
telefoner och trafikbuller satsar Bosch stort på just tysta hushållsapparater – så att hemmet ska bli en naturlig tillflyktsort för lugn och ro.
Bosch In’genius ProSilence 57 finns i svart (BGL85Q57) och vitt
(BGL85SIL57). n

SOUS VIDE - UNDER VAKUUM

Med Champion Sous Vide CHSV310 kan du laga fantastisk mat hemma med samma resultat som på stjärnkrogen, och det bästa av allt är
att det är otroligt enkelt, säger Order, som distribuerar Champion.
Sous Vide betyder ”under vakuum” och har länge använts på
restauranger över hela världen. Genom att först vakuum-förpacka
kött, fisk, kyckling eller vad man nu önskar tillaga och sedan sänka
ned förpackningarna i ett perfekt tempererat vatten skall göra att
man kan uppnå fantastiska resultat. Man ställer in sin Sous Vide på
önskad temperatur, placerar den på kanten av en kastrull/gryta, startar timern och sedan sköter resten sig självt. Eftersom temperaturen
ligger helt stabilt finns ingen risk för att tillaga råvaran så att den blir
torr, anger företaget. Temperaturen anges hålla sig inom en noggrannhet på +/- 0.1°C tack vare att den cirkulerar vattnet.
Displayen visar aktuell temperatur och hur länge det är kvar på den
tid man ställt in. Reglaget i rostfritt stål på sidan av displayen används
för att ställa in önskad temperatur och klammern på baksidan gör att
man kan fästa Sous Vide-maskinen på alla typer av behållare utan
problem.
Champion Sous Vide CHSV310 har kapacitet för upp till 15 liter och
cirkulerar 8,2 liter vatten per minut. Maximal temperatur är 92°C. n

STAR WARS ELTANDBORSTE

Nu lanserar Oral-B en ny eltandborste för barn, med motiv från Star
Wars. Eltandborsten kan även kopplas till Oral-B:s Disney Magic
Timer App. Studier visar att 90 procent av de barn som borstar med
eltandborste och använder appen borstar sina tänder längre och därmed når de två minuter som rekommenderas av tandläkare, anger
Oral-B.
Den uppladdningsbara eltandborsten är lämplig för alla barn över
tre år och har ett borsthuvud som är specialutvecklat för att passa
barns små munnar.
– Det är när barnen är små som vi ska lära dem hur viktigt det är
att borsta tänderna och det går lättare om det också är kul. När barnen blir äldre växer även viljan att känna sig mer självständig och det
är därför viktigt att de får ta ansvar för sin egen tandborstning men
de behöver ofta vägvisning vilket Disney Magic Timer App erbjuder,
säger Sargon Demirdag, Brand Manager Oral-B. n
RATEKO 4/2016 63

V IT T
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SÄTT HÄLSOSAM SKRUV PÅ MATEN

Med Kenwoods nya spiralizer är det lika lätt som roligt att förvandla
en morot eller en zucchini till färgglada, krispiga och hälsosamma
grönsaksnudlar, meddelar företaget, och berättar att spiralizer kan
skapa hälsosamma och glutenfria alternativ till pastan, ge grönsalladen ett extra lyft eller göra soppan matigare. Kenwood Spiralizer skall
hjälpa användaren att skapa en rad läckra recept där bara den egna
kreativiteten sätter gränserna.
Spiralizer levereras med tre sorters knivar för olika resultat: pappardelle skapar tjocka band, linguine skär tunna nudlar och tagliatelle
skalar fram krispiga spiraler. Kenwood Spiralizer är lätt att använda
och lätt att rengöra – man plockar bara loss knivar och behållare och
placerar dem i diskmaskinen. n

Electrolux sladdlösa dammsugare Ergorapido har sedan lanseringen
för tio år sedan hittat till miljontals hem runt om i världen och genom
sin höga prestanda och smarta funktionalitet erbjuder Ergorapido just
den flexibilitet som moderna konsumenter behöver, anger Electrolux,
som nu tar bästsäljaren ytterligare ett steg och lanserar ett Power
Precision-munstycke som skall göra städningen än mer effektiv.
Nya och kraftfulla Ergorapido Power Edition anges erbjuda fullskalig allsidighet i städningen och med det specialdesignade och motoriserade munstycket Power Precision blir det nu enklare än någonsin
att bli av med brödsmulor, djurhår och annan smuts. Att Ergorapido
Power Edition står på egna ben innebär dessutom att man enkelt kan
lämna den när man behöver en paus från städningen.
Ytterligare funktioner innefattar 180° EasySteer manövrering,
vilket innebär att dammsugarhuvudet kan roteras i 180 grader, samt
patenterad BrushRollClean-teknologi som tack vare en pedal på munstycket gör det enklare att ta bort exempelvis fibrer och hårstrån från
borsten. Ergorapido Power Edition är också utrustad med DustSpotter LED-lampor för att man skall uppmärksamma damm i svåråtkomliga och mörka områden i sitt hem. Med hjälp av sitt 18V Litium
HD TurboPower-batteri har Ergorapido Power Edition nu dessutom
förbättrad sugkraft och längre drifttid.
– På Electrolux söker vi ständigt nya sätt att addera värde till våra
kunders hem såväl som deras liv. Framtagandet av Ergorapido Power
Edition är baserat på insikten att människor idag vill spendera mer
tid med familjen och mindre tid på städning. Genom det nya Power
Precision-munstycket har vi byggt vidare på Ergorapidos styrkor dess mångsidighet och bekvämlighet - något som gör detta till en
måsteprodukt för varje konsument med en modern livsstil, säger
Malin Källström, Produktchef Electrolux.
Electrolux Ergorapido Power Edition finns tillgänglig nu, i Satin
White metallfinish med en panel i borstad rostfri metall på fronten. n

KLÄDESÅNGARE

Order meddelar att Champion steamer CHST100 är ett fantastiskt
hjälpmedel när man snabbt och enkelt vill stryka eller fräscha upp
sina kläder – med den kraftfulla ångfunktionen går det lättare att
släta ut skrynkliga plagg och man slipper även vecken som kan uppstå
med ett traditionellt strykjärn och strykbräda.
Den justerbara klädhängaren kan enkelt anpassas i höjd för olika
typer av plagg. På mindre än en minut är CHST100 redo för användning och den ger kontinuerlig ånga i cirka 90 minuter. Med två värmeinställningar kan man justera mängden ånga efter behov. Utöver att
få släta plagg fräschar man även upp sina kläder på ett skonsamt sätt,
anger företaget.
Den avtagbara vattentanken rymmer 2,6 liter och maskinens effekt
är 1 600W. n
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CONNECT LIFE

Hemmet är en plats där du förr tog hand om andra – nu är det dags
att låta ditt hem ta hand om dig, menar Asko, som berättar att företagets nya Connect Life-produkter innehåller funktioner som du aldrig
har sett tidigare.
Nu kan man tjäna in ännu mer kvalitetstid tack vare funktionerna
som de nya Asko-produkterna erbjuder, och äntligen finns en röd
tråd mellan dina produkter, ditt hem och dig själv – med målet att
underlätta din livsstil och ta hand om dig, din familj och dina vänner,
meddelar Asko.
Bland Asko Connect Life-produkterna ingår vitvaror för både kök
och tvätt. Köksprodukterna är tillverkade i samma design som den
nyligen lanserade och prisbelönta serien Elements. Tvättprodukterna
består än så länge av två framtida konceptmodeller, en tvättmaskin
och en torktumlare. n

DISKA PÅ EN KNAPP TIMME

De nya G 6000 EcoFlex-diskmaskinerna klarar diskresultat A på
mindre än en timme, vilket enligt Miele är unikt, och bekräftas av det
tyska testinstitutet TÜV. Vissa av de nya diskmaskinerna underskrider
energiklass A+++ med upp till 20% i Eco-programmet. Korgarnas nya
utformning skall ge ännu mer flexibel och bekväm i- och urplockning
av disken. Dessutom kan flera olika EcoFlex-maskiner nätkopplas via
WiFi.
Användare av moderna diskmaskiner med låg strömförbrukning
klagar ofta på långa programtider eller medelmåttiga diskresultat,
meddelar Miele, som har en klar lösning på detta – det nya programmet QuickPowerWash diskar och torkar porslin och bestick på bara
58 minuter. Och det sker utan att försämra rengöringseffekten, det
vill säga med bästa möjliga standard – rengöringseffekt A, något som
bekräftas av det tyska testinstitutet TÜV Rheinland.
Den nya 3D-besticklådan har två fällbara pinninsatser i mittdelen.
Precis som tidigare kan dessa fällas ner till exempel för att göra plats
för en stor soppslev.
Vissa diskmaskiner i modellserie G 6000 EcoFlex kan vid önskemål
anslutas till internet via WiFi på installationsplatsen, utan att det
behövs ytterligare moduler. Med hjälp av gratisappen Miele@mobile
kan produkterna kontrolleras och styras mobilt via en smartphone eller surfplatta. Förutom statusindikering, programval och programstart
innehåller appen även den nya funktionen ShopConn@ct: när den
är aktiverad, skickas ett meddelande automatiskt till en smartphone
eller surfplatta så snart maskindisktabletter, spolglans eller avhärdningssalt börjar ta slut. Med hjälp av appen kan kunden då beställa
nya produkter, till exempel från Miele online-shop med bara några
klick. Denna funktion anges vara unik i branschen. n

LED-LAMPA GÖR STRÖMBRYTARE TILL DIMMER

Nu behöver man inte längre någon dimmer för att skapa rätt belysning för läxläsning, middagar och fredagsmys, menar Philips Lighting,
som lanserat SceneSwitch – en LED-lampa med tre ljusnivåer som
regleras med den befintliga strömbrytaren.
När dagarna blir kortare är det viktigt att ha bra belysning hemma
och därför kommer nu SceneSwitch från Philips Lighting, en LED-lampa med tre olika ljusnivåer. Man använder sin befintliga ljusbrytare
för att koppla om ljuset och sänka färgtemperaturen – ingen installation eller teknisk expertis krävs. Vid ett första klick på strömbrytaren
ger Philips SceneSwitch ifrån sig ett klart ljussken. Slår man av och på
strömbrytaren igen byts det klara ljuset ut mot ett mer naturligt, och
vid ett tredje klick blir ljuset mjukt och behagligt.
För E27-lampan kan det se ut som följer:
Klart varmt ljus (100% ljusstyrka motsvarande en 60 watts
•
glödlampa, 2 700 K).
Naturligt varmt ljus (40% ljusstyrka motsvarande en 25 watts
•
glödlampa, 2 500 K).
Dämpat mysigt ljus (10% ljusstyrka motsvarande en 8 watts
•
glödlampa, 2 200 K).
Till skillnad från många dimmers på marknaden kräver nya Philips
SceneSwitch ingen installation eller hjälp från elektriker. Man skruvar
bara ur sin befintliga lampa och ersätter den med en Philips SceneSwitch. Lampan har ett inbyggt minneskort som gör att den kommer
ihåg senast använda ljusinställning till nästa gång den tänds (om
ljuset varit släckt i minst sex sekunder).
Livslängden anges vara upp till 15 000 timmar, och energiförbrukningen låg (E27-utförandet har en energiförbrukning på 8 W vid 100%
ljusstyrka). SceneLight finns som E27, E14 och GU10-spot. n

RATEKO 4/2016 65

K R Ö N IK A

Gutenbergparentesen

D
M

et har sedan länge varit ett önskemål inom Sveriges
Radiohandlares Riksförbund att kunna utge ett eget
branschorgan, och från branschens män ute i landet
ha många röster höjts för förverkligandet härav.

eningen ovan är den första som står att läsa
i det allra första numret av branschtidningen
- som då hette Radiohandlaren - som utkom i

december 1943.
Huruvida det höjs några röster om det nu blir som så att detta
är det sista numret av branschtidningen som kommer komma ut
vet jag inte, men jag är ganska säker på att det kommer finnas en
och annan där ute som kommer undra varför det inte kommer
någon tidning längre...

B

okens död tar oss åter till medeltiden. Det var rubriken
på en mycket intressant ”Under Strecket” artikel av
Sam Sundberg i Svenska Dagbladet 16 juli i år, och
där kan man bland annat läsa att ”I nådens år 1526 grundades
Kungliga tryckeriet. Gustav Vasa regerade och hade förbjudit alla
tryckerier utom sina egna. Johannes Gutenberg hade ett knappt
sekel tidigare uppfunnit tryckpressen och att förfoga över den nya
tekniken innebar makt, i form av oöverträffade möjligheter att
kommunicera sina idéer...
...300 år senare köptes före detta Kungliga tryckeriet av Per
Adolf Norstedt. Inte undra på att många kände vinddraget av
historiens vingslag när Norstedts förlag för ett par veckor sedan

såldes till Storytel, ett företag grundat 2005, helt fokuserat på
böcker utan tryck. Slutet på en era – början på en ny.
Lars Ole Sauerberg, professor vid Institutet för kulturvetenskap
vid Syddanska universitetet i Odense, har döpt den era som varat
i dryga 500 år till Gutenbergparentesen... Teorin går ut på att
tryckpressens tidevarv har utgjort ett undantagstillstånd efter en
lång period dominerad av muntlighet. Nu befinner vi oss vid Gutenbergparentesens slut och tryckpressens dominans ersätts av
dels en ny muntlighet tack vare internets möjlighet att dela ljud
och bild, dels en ny skriftlighet.”

B

ranschtidningen har funnits i 74 år och hette 19431954 ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” och
2010-2013 ”ElektronikBranschen”. Från och med 2014
heter den återigen ”Rateko”. Huruvida det kommer ges ut en
branschtidning i pappersform nästa år är än så länge oklart, och
det kan man läsa mer om på sidan 3 i denna tidning. Ett beslut
om utgivning eller icke utgivning kommer att tas innan nyårsklockorna ringer. Beslutet kommer meddelas på www.rateko.se.

F

ör exakt tre år sedan satt undertecknad och skrev att
deadline nummer 195 är avklarad, och att framtiden
får utvisa om det blir någon deadline nummer 196.
Nu sitter jag här tre år senare (efter snart 18 år på den svenska
branschtidningen) och undrar om det kommer bli någon deadline
nummer 212...

OLA LARSSON

Då återstår endast att önska alla God Jul & Gott Nytt År, vilket jag väljer att göra med en bild på min dotter Siri, som läser minst tio böcker om
dagen, och som i samband med det kommande årskiftet blir ett och ett halvt år gammal – bilden togs dock för ganska exakt ett år sedan...
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PUBLICATION PLAN & AD TARIFF - 2017
The Consumer Electronics Trade Magazine Rateko is published
by Eor AB and distributed to suppliers, distributors and retail
shops within Audio Video, Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital inn, Electrolux Home, Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics,
Hi-Fi Klubben, Japan Photo, Kjell & Company, Media Markt,
NetOnNet, Teknikmagasinet, Scandinavian Photo and SIBA, as
well as to independent retailers. The magazine is also distributed to telecom stores within 3, Dialect, Ring Up, Tele2, Telenor
and Telia, plus to Cant-certified service technicians and service
shops.

The Swedish Consumer Electronics Trade Magazine has been
around for 74 years and was 1943-1953 called ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 the Swedish White
Goods Trade Magazine - ”El&Vitt” - was also published) and
2010-2013 ”ElektronikBranschen” – a merging of the two
Trade Magazines. From 2014 it is called ”Rateko” anew.

The circulation of Rateko is 5 000 copies and it is published
four times per annum.

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

AD TARIFF 2017
Ad		
Four full pages
Four half pages
One full page
One half page

Price
40 000 SEK (10 000 SEK per ad)
30 000 SEK (7 500 SEK per ad)
15 000 SEK
11 250 SEK

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

PUBLICATION PLAN 2017
Number		
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		

Ad deadline		
15 March		
7 June			
13 September		
22 November		

Publication
24 March
16 June
22 September
1 December

AD INFORMATION

AD BOOKING / CONTACT

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

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

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

Ad booking: contact Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Editor in Chief
Rateko / Eor AB
Address: Eor AB, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm, Sweden
Mobile: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se
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* Sony saknar VC då bildstabilisering finns inbyggt i Sonys kameror.
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För Canon, Nikon och Sony*
Di: Passar kameror med APS-C och fullformat
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SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022)
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NEW

Dessutom kommer två specialdesignade telekonvertrar, 1,4x och 2x,
vilket ger en brännvidd på upp till 1200mm med fullformats-sensor.

www.focusnordic.se • www.tamron.se •
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Upptäck nya SP 150-600mm G2 från Tamron. En förbättrad version
av den prisbelönta SP 150-600mm som har blivit en standard
bland naturfotografer. Bland nyheterna märks ännu snabbare och
mer exakt autofokus, förbättrad bildstabilisering och förbättrad
antireflexbehandling.

