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”Vi bruger det korte program for at spare energi …”
Sådan siger 60% af forbrugere, som regelmæssigt anvender
det korte program på opvaskemaskinen.
Det fremgår af en undersøgelse, som for nylig blev præsenteret i Bruxelles. Og som bygger på forbrugeradfærd i fire
europæiske lande.

GENNEMSKUELIGE EMHÆTTER

Moderne forbrugere vil spare energi. Budskabet om at købe
energieffektive apparater er trængt igennem.
Mindre klart står, hvordan energien spares, når apparatet
er købt. Kære forbrugere – det korte program på opvaskemaskinen eller vaskemaskinen bruger mere energi end det
lange!

NeutraTEST er en ny virksomhed, der vil gøre markedet for
emhætter gennemskueligt.
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Eco-adfærd er derfor ikke sikret med køb af et energieffektivt produkt.
Eco-adfærd kræver omhu hele vejen – også efter købet.
Vi skal bruge apparatet korrekt og vedligeholde det.
Intet er nyt. Alligevel kunne det se ud som om, en ny,
praktisk kommunikationsopgave for branche, detailhandel
og myndigheder er i sigte. Eco handler om vedvarende
omhu…
Eco-adfærd og energibesparelser i hjemmet er kommet for
at blive. Det er et område, hvor vi hver især kan spare verden
for energi og redde klima – se bare på det aktuelle COP21topmøde i Paris.

SMÅAPPARATER TIL JUL
Vi har samlet producenternes bud på de bedste pakker
under juletræet.

28

Erik Møller tager et kig på branchen set udefra, og hvad
butikkerne kan lære af f.eks. bilforhandlerne.

34

Derfor skal branchen og forbrugerne gå hånd i hånd og sikre,
at eco-adfærden gælder både køb, brug og vedligeholdelse.
God jul og de bedste ønsker om energibesparelser i 2016!
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BRANCHEN SET UDEFRA.

DEN DIGITALE FORBRUGER
Samsung har lavet en undersøgelse af danskerne og deres
forhold til det smarte køkken.

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med
redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med kildeangivelse.

Forside: Julen nærmer sig, og igen i år har vi samlet en
række småapparater, som ville være oplagte under juletræet.
Foto: Jakob Larsen Medgyesi.

6 om dagen på 3 minutter med
Wilfas testvindende JuiceMaster

Nem at rengøre - med færre
ﬁltre end andre juicere.

 Så nem at betjene at

selv familiens allermindste
kan være med.

Testvinder i
Politiken

 Med en lydsvag motor
kværner den effektivt
frugtkødet fra frugt og
grønt.

Ifølge sundhedsstyrelsen bør vi få 6 om dagen, svarende til 600 gram frugt og grønt – et ﬁnt og
sundt mål, som mange dog har svært ved at opnå. Wilfas JuiceMaster er en nyttig og nem hjælper
til at få de vigtige 6 om dagen ind i kosten. I det medfølgende opskriftshæfte eller på Wilfa.dk kan du
tilmed ﬁnde et stort udvalg af lækre og sunde opskrifter til både store og små, så hele familien kan stå op
til smagen af friskpresset juice hver morgen. Læs mere på Wilfa.dk eller Facebook.com/WilfaDanmark

BRANCHEN OG VERDEN
År i plus

Tredje Retail Summit

2015 er ikke afsluttet, når disse linjer
skrives.
Alligevel er det efter oktober-tallene
sikkert, at 2015 bliver det bedste år for
afsætningen af hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater i lang tid.
Et plus på knap 7% (i værdi) for
de store apparater og et plus på 11%
for små apparater er årets foreløbige
resultat. Mere om årets afsætning og
tendenser i Hvidvare-Nyt 1-2016

TCG Retail Summit er en relativt ny foreteelse, som i 2016 for tredje gang samler
topfolk fra elektronikbranchen og retail-verdenen et sted i Europa. Tendenser i forbrugernes køb af elektronik og hvidevarer sættes til debat.
TCG Retail Summit finder sted 20.-21. april i Amsterdam og får en række af
branchens internationale topfolk som talere, bl.a. Jonas Samuelsson, Electrolux, Fabio
de Longhi, De Longhi Group, Turan Erdogan, Vestel, Thomas Baader, BSH samt
Stephen Taylor, Samsung. Fra den nordiske retailverden deltager Jaan Ivar Semlitsch,
CEO for Elkjøp Nordic.

Mærker er OK – 10% står forkert

De fleste forbrugere (72%) vejer nøje
op, om det kan betale sig med reparation af hvidevarer og elektronik.
10%, primært unge forbrugere, undgår helst reparation, også når dette kan
betale sig. 7 %, primært ældre forbrugere, går efter reparation som første
prioritet, også i situationer, hvor det ikke
nødvendigvis kan betale sig.
Resultaterne stammer fra en undersøgelse udført af TNS Gallup for Nordea.
”Selvom man har en grøn bevidsthed,
så giver det ikke mening at kaste gode
penge efter dårlige. Reparation kan gøre
en maskine funktionsduelig igen, men
den er ikke garanti for et langt maskinliv.
Der kan være penge at spare ved at have
nyeste teknologi, fx. i vaskemaskiner”,
siger Ann Lehmann Erichsen, cheføkonom i Nordea.

Energimærkerne er til at stole på – de står bare ikke altid rigtigt i butikkerne. Det er
konklusionen, efter at Energistyrelsen har været rundt på officiel kontrol af energimærkningen i butikker og kæder i Danmark.
Der er fejl i 10,1% af butikkernes mærker – og det er naturligvis mindre godt, når
nu mærkets information er OK.
Hvidevarerne klarer sig generelt flot med under 5% fejl – dog relativt flere fejl i forbindelse med ovne og de nyeste produkter med energimærke: emhætte og støvsuger.
Energistyrelsen, Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd og Dansk Erhverv har
en målsætning om højst 10% fejl i butiksmærkningen. Partnerne er enige om, at næste
års markedstilsyn skal gennemføres efter en ensartet metode.

Vækst i Giganten

JOAKIM MANGEN/ELKJØP

Reparationer er
old school

Elgiganten kom ud af 2014/2015 med en vækst i
afsætningen på 5% til ialt 5,28 mia. kr. Det fremgår
af Dagbladet Børsen, som konstaterer, at detailkædens regnskab er det bedste nogen sinde.
Den samlede egenkapital i Elgiganten er ifølge
Børsen på en halv mia. kr. Formuen skal ifølge
adm. direktør Peder Stedal bruges på at investere i
de 29 eksisterede varehuse og i nye butikker.
Elgiganten ejes af norske Elkjøp, som igen ejes
af britiske Dixon Carphone.

CECED på COP21

Positivt køkkenmarked

CECED – den europæiske brancheforening for producenter af
hvidevarer – var til stede, da COP 21 blev afviklet i Paris i starten
af december.
Bæredygtighed starter i hjemmet, lyder budskabet fra hvidevareproducenterne, der i Paris har gjort verdens beslutningstagere opmærksomme på den store betydning, hjemmets el-apparater har haft og vil få
for den globale energi-regning.
”Vi kan inspirere forbrugere verden over til ansvarlig adfærd og medvirke til
at fremme ressourceeffektiv økonomi”, siger CECEDs direktør, Paolo Falcioni.

Køkkenbranchen har igen positive tal.
Det fremgår af en artikel i dagbladet
Børsen, hvor bl.a. køkkenvirksomheden
Kvik kommer ud med budskabet om tocifret vækst og en omsætning, der runder
1 mia. kr.
Markedstal og børsmeddelelser fra øvrige spillere i markedet – bl.a. Ikea og
Nobia (HTH mv.) angiver samme tendens.
Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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ANNONCE

Endelig en rigtig
stærk støvsuger
uden ledning.

Fredrik i front
Nespresso har fået ny dansk landechef
34-årige Fredrik Nilsson, kandidat i finansiering og revision fra Göteborgs Universitet,
har taget over. Fra Nestlés hovedkvarter skal Fredrik fortsætte udviklingen og få endnu
flere danskere til at tage det kapselbaserede kaffesystem til sig.
Fredrik kommer til danske Nespresso med solid international erfaring bag sig. Bl.a.
har han været forretnings- og udviklingschef i Mellemøsten, Afrika og Caribien for
Nespresso.

Derfor er den nye Athlete
et smart valg:
– Maksimal effekt på alle slags gulve.
– Ekstra lang batteritid og lige så
stærk som en almindelig støvsuger.
– Kan lægges ﬂadt på gulvet, hvilket
gør det lettere at støvsuge under
møbler.

POP UP
Det gælder om at være dér,
hvor kunderne er – og være
fleksibel!
Derfor åbnede Nespresso torsdag den
1. oktober sin første pop-up butik (staves
Boutique i deres pressemeddelelse!) i
Fields Shopping Center i Ørestaden ved
København.
Kunder fra Amager og omegn blev
lokket med 200 goodie-bags – og sandelig om ikke 500 kunder stod i kø ved
åbningen.
Planen er, at den mobile butik skal ligge i Fields et halvt års tid og derefter ud
på landevejen for at poppe op et nyt sted.
”Pop-up formatet giver mulighed for at
prøve nogle ting af og komme tættere på
forbrugerne i et udvalgt område”, siger
den ny danske Nespresso-chef, Fredrik
Nilsson.
I forvejen har Nespresso butikker i
København, Lyngby og Århus.
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– Ingen kluntet oplader. Bare et stik
i væggen og du kan oplade hvor
som helst.
– Uden støvsugerpose. Rens ﬁltret,
når LED-signalet lyser, så bevarer
støvsugeren sin høje sugeevne.
Den nye Athlet fra Bosch –
ingen ledning. Ingen kompromisser.

Ingen ledning.
Ingen kompromisser.

Indtil nu har ledningsfri støvsugere kun været egnet til småopgaver. Nu kan du få en
uden ledning, der er lige så stærk som en almindelig støvsuger. Læs mere om den
nye Athlet på bosch-home.dk

Den bedste af de
bedste fra Electrolux

UltraOne Quattro
Den nye UltraOne Quattro:
Bedst i alle klasser i EU’s nye energimærkning.

BEDSTE STØVOPSAMLING
(både på tæpper og
hårde gulve)

BEDSTE KLASSIFICERING
PÅ STØVEMISSION FOR
ET RENERE HJEM

BEDSTE
ENERGIEFFEKTIVITET

MARKEDETS BEDSTE ENERGIMÆRKNING
SAMT A-KLASSIFICERING PÅ STØVOPSAMLING (BÅDE TÆPPER OG HÅRDE GULVE) OG STØVEMISSION

www.electrolux.dk

I dybden med data om
emhætter – og en ny type
test-hus. Søren Svendsen
fra NeutraTEST har en
vision. Foto: Henrik Egede

Nyt træk i emhætten
Dansker giver forbrugerne sammenlignelige data om emhætter
AF HENRIK EGEDE

”D

Svære datablade
NeutraTEST bygger på en forretningsidé, Søren Svendsen har haft i en del år
– og som han i samarbejde med hustruen nu har sat sig for at realisere.
”Udgangspunktet er enkelt. Vi er
selv forbrugere og har skullet vælge emhætter fire-fem gange i vores familie.
Produkterne er super-gode. Men det er
svært at vælge, fordi det er alt for svært
at forstå de bagvedliggende datablade.
Producenterne informerer godt på deres
hjemmesider. Men der er ingen steder,
hvor tekniske data sammenlignes. Som
forbruger i emhætte-markedet ved du
ikke for alvor, hvad du køber”, siger
Søren Svendsen.
NeutraTEST har derfor som forret-

ningsidé at levere opdaterede, faktuelle
og kontrollerede data om emhætter på
tværs af producenter. Data kommer bl.a.
fra energimærkerne (emhætter skal være
energimærkede siden 1. januar 2015),
men der suppleres med øvrige tekniske
data fra databladene og egne tests:
”Som vores virksomhedsnavn siger, så
er vi neutrale. Vi fremhæver ikke én producent frem for en anden. Vi modtager
emhætter i ubrudt emballage og måler
objektivt under samme betingelser. Vi
lader tallene tale for sig selv – og giver
forbrugeren baggrund for at vælge”,
forklarer Søren Svendsen.
I dag er NeutraTEST etableret i det
danske og franske marked – og har med
mere end 400 emhætter i databasen og
Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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▲

isruptive” er et ord, som er
oppe i tiden.
Det betyder noget med at
”forstyrre markedet”, ”gøre noget kendt
på et anderledes marked”. Kort og godt:
se en forretning og et marked midt i de
veletablerede strukturer og fremgangsmåder, der allerede findes.
Søren Svendsen, stifter af den danskfranske virksomhed, NeutraTEST, har
fået en sådan disruptive idé og de sidste
to år arbejdet på at omdanne ideen til
forretning.
Det hele handler om et hjørne af hvidevare-branchen – og er egentlig meget
let at forstå, når man først hører historien
på besøg hos den tidligere Widex-direktør i Paris-forstaden Palaiseau.

ANNONCE

▲

mere end 4000 brugere hver måned taget de første skridt for at skabe overblik
i junglen af emhætter.
I slutningen af dette år, når disse linjer
læses, vil NeutraTEST også være at finde på tysk og engelsk.

Pricerunner på tekniske data
NeutraTEST føjer sig smukt til rækken
af nye netservices, der blomstrer op i
disse år – og som gør forbrugerrollen
mere aktiv. Digitale rebeller kalder nogen
disse nye virksomheder.
Ligesom fx Pricerunner, så går
NeutraTEST på tværs af markeder.
Mens Pricerunner, som den ny virksomhed har samarbejde med, har fokus
på pris, så har NeutraTEST fokus på, at
forbrugeren hurtigt kan gennemskue
tekniske data, der før var svære at sammenligne.
”Forbrugerens valg af emhætte er
forbrugerens eget. Nogle vælger efter
pris, nogle efter sugeevne, nogle efter
støjniveau og nogle efter design. Alle
vælger en kombination af dette. Vi lægger dokumentationen frem”, siger Søren
Svendsen, mens han fremviser eksempler
på svært forståelige datablade:
”Hvem ved fx hvad hydraulisk effektivitet er?”, spørger han.

Ydelsesetikette
I almindelighed går den moderne
forbruger for at være særdeles
velinformeret.
Søren Svendsens pointe er,
at det er de ikke – i al fald
ikke på emhætter:
”Man skulle tro, at de

K

nationale forbrugerråd – Forbrugerrådet, Que Choisir?, Warentest …
- var garanter for test. Det er de, men
kun i begrænset omfang. Forbrugerrådet Tænk testede emhætter i 2007
og 2014. Men de tester kun nogle
få udvalgte modeller og går ikke i
dybden med at forklare alle de forskellige emhættetyper, der er. Forbrugeren
får et hurtigt øjebliksbillede og ikke
et præcist billede af hele det aktuelle
marked”.
”De nye energimærker giver forbrugeren noget – men mest til den forbruger, der lægger vægt på energiforbruget. Den metode, vi har valgt i Neutra
TEST, lægger vægt på den samlede
ydelse. Energimærket sætter en energietikette på modellerne. Vi forsøger at
sætte en samlet ydelsesetikette på”,
siger han.
NeutraTEST er ikke et energimærke
og ikke et Forbrugerråd. Det er en
enkelt mands vision om at formidle
”big data” på en sammenlignelig måde
til forbrugerne. Neutralitet og objektivitet skal opretholdes for enhver pris –
og producenter og alle andre er mere
end velkomne til at sende modeller til
test og optagelse i databasen, skulle vi
hilse at sige.
Forretningsmodellen består i en
kommission for ”købeklare leads”
samt et samarbejde med internet-salgssteder.
”NeutraTEST skal ikke være et bredt
test-hus for mange forskellige produkter. Vi skal gå i dybden med emhætter
og give flere markeder adgang til vore
data”, siger Søren Svendsen.

Kære
Miele-forhandler
2015 er ved at rinde ud, men Miele
har fortsat fuld gang i to store kampagner. Vi håber naturligvis, at du er
med og giver den fuld gas både med
Mieles Cashback-julekampagne,
men også med den store TwinDoskampagne, der som bekendt fortsætter langt ind i det nye år.
Og nu vi siger ”det nye år”, kan du
godt begynde at glæde dig. Det er
nemlig sådan, at Miele har 50-års
jubilæum i Danmark til næste år, og
det bliver ”DET VILDESTE”! Du kan
se frem til fede produkter, flotte kampagner, store konkurrencer, lækre
ting ”oven i hatten” og masser af
gode tilbud, sjove tiltag og oplevelser
for både forbrugere og forhandlere.
Det bliver rent ud sagt et kanon
Miele-år, og vi glæder os til at samarbejde med dig om det festfyrværkeri
af et jubilæumsår, vi har planlagt.
Men inden vi siger ”jubilæum” til alt,
hvad du spørger os om, vil alle vi
hos Miele gerne ønske alle jer derude
i butikkerne…

EN RIGTIG GLÆDELIG
JUL OG ET GODT OG
LYKKEBRINGENDE NYTÅR!
SØREN SVENDSEN – KORT
Søren Svendsen er uddannet cand. merc. fra AAU samt i
international ledelse på ESCP i Paris, Oxford, Berlin og
Madrid.
Han var 1998-2014 ansat i høreapparatvirksomheden
Widex, de sidste syv år som direktør for Widex i Frankrig.
NeutraTEST er stiftet sammen med hustruen Anne
Dorte Klausen i 2014.
Web-adressen er: www.neutratest.com.
Mailadressen er svendsen@neutratest.com
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Du må hellere hænge den helt
store sok op til julemanden i år
Køb en Miele Scout RX1 robotstøvsuger eller CM6 espressomaskine inden
jul og få kr. 350,- retur til din konto efter online-registrering af maskinen.

Scout RX1 robotstøvsuger
- sort eller rød
Hurtig og grundig med Mieles
intelligente Smart Navigation System.

Læs alt om kampagnen på miele.dk

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 11 00 · www.miele.dk
Besøg Miele Experience Center: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle

CM6 fritstående espressomaskine
- sort eller hvid
To kaffespecialiteter tilberedes samtidigt
med funktionen OneTouch for Two.

9RUHV Q\H VHULH DI YDVNHPDVNLQHU 
YDVNHW¸UUHPDVNLQHUKDUI¥HWIRUEHG
UHW0L[3RZHU6\VWHP 036 
036 PL[HU YDQG RJ V¦EH LQGHQ
GHW VSU¸MWHV LJHQQHP HQ G\VVH L G¸
UHQ 'HWWH VLNUHU EHGUH RSO¸VQLQJ DI
V¦EHQRJJLYHUHWEHGUHV¦EHRS
WDJ L W¸MHW 036 JLYHU GHUIRU EHGUH
YDVNHUHVXOWDW RJ PXOLJKHG IRU DW
YDVNHIXOGNDSDFLWHWS¥EDUHPLQ
(OOHU R&  YDVN GHU JLYHU VDPPH
YDVNHUHVXOWDWVRPKYLVGHUYDUYDVNHW
YHGR&
'HQ YLVWH PRGHO HU *9: 
/:+&VRPHUHQYDVNHW¸UUHPDVNLQH
GHU YDVNHU  NJ W¸M RJ W¸UUHU  NJ
'HWHUPXOLJWDWYDVNHRJW¸UUHUNJL
©Q F\NOXV 'HQ KDU GHUXGRYHU /&'
7RXFK GLVSOD\ VDPW ,QYHUWHU PRWRU
VRPVLNUHUODQJOHYHWLGODYWHQHUJLIRU
EUXJRJO\GQLYHDX

, YRUHV Q\H VHULH DI YDVNHPDVNLQHU 
YDVNHW¸UUHPDVNLQHUILQGHVGHURJV¥
VOLPPRGHOOHU
*9  ' HU HQ YDVNHPDVNLQH
GHUNXQHUFPG\E'HQYDVNHURS
WLONJW¸MRJKDU'LJLWDOW'LVSOD\GHU
YLVHUUHVWWLG
*9'KDUHQOHWRJRYHUVNXH
OLJ EHWMHQLQJ 'HU HU PXOLJKHG IRU
IRUYDVNRJGHQKDUNYLNSURJUDPPHU
ŎŎRJŎ 9LKDURJV¥XGVW\
UHW GHQ PHG VSHFLHO SURJUDPPHU WLO
-HDQV+¥QG 8OGYDVNVDPW(FR0L[
R&YDVN

ZZZFDQG\GN

Kan butikken blive mere
TBOTFMJH %PSUF8JNNFS 
3FUBJM*OTUJUVUF4DBOEJOBWJB 
stillede spørgsmålet …

SÆLG PÅ SANSER
Roskildevej var en logisk adresse for FEHAs medlemsmøde
2015, som samlede et par snese branchefolk på et nyrenoveret Glostrup Park Hotel.

R

oskildevej var nemlig stedet, hvor
priskrigen på elektronik og hvidevarer tog fart i august 2015, da
Power åbnede sin første mega-store ved
siden af Elgiganten.
Netop priskrigen hos forhandlerne –
understreget af åbningen af det andet
Power-house i Herlev i oktober – var
blandt temaerne, da producenterne
samledes til det årlige efterårsmøde.
Direktør Dorte Wimmer, Retail
Institute Scandinavia, og direktør Niels
Jensen, Dagligvareleverandørerne, så
på ingen måde priskrigen som ”verdens
ende” inden for salget af elektronik og
hvidevarer.
Priskrigen er aktuelt interessant og
skaber opmærksomhed om produkterne. Priskrigen vil givetvis på kort sigt
få sine vindere og tabere. På længere
sigt er det væsentligste kampen om,
hvordan de etablerede brands fastholder deres tag i forbrugerne:
”Butikkerne, også de nye megastores,
er selvfølgelig spændende at gå ind i”,
sagde Dorte Wimmer, der roste indretningen af Powers butikker med fx spejle
til afprøvning af høretelefoner (forbrugerne er jo også forfængelige) og gulvtyper til at prøve støvsugere af på.

”Mere af den slags”, opfordrede hun.
”Men husk nu: hvidevarebutikkerne
i dag er ikke hyggelige. De er kedelige,
og personalet ved ikke nok. I har en
massiv opgave i at gøre butikker og
kæder dygtigere. I skal sikre, at jeres
produkter ikke sælges på tekniske specifikationer. De skal tale til sanserne, de
skal sælges som en del af købsoplevelsen.
Hvis I sikrer det, vil I fange fremtidens
forbrugere”, sagde Dorte Wimmer.
Niels Jensen fandt, at producenternes
primære udfordring er at rykke magtbalancen, så forbrugerne fortsat har

fokus på de rigtige brands. Det er,
fandt Niels Jensen, i dagligvarebranchen i alt for høj grad butikkerne, der
svinger taktstokken i samspillet med
leverandørerne.
På mødet blev FEHA’s øvrige aktiviteter gennemgået – bl.a. den fællesnordiske markedsdatabase, der skal træde i
kraft pr. 1. januar 2016.
HE
”Ryk magtbalancen”,
lød budskabet fra
Dagligvareleverandørernes direktør,
Niels Jensen.

MEDLEMSMØDETS TALERE
t/*&-4+&/4&/ er direktør i DLF (Dagligvareleverandørerne) og har en fortid i
Procter & Gamble. DLF er et kommercielt interessefællesskab for leverandører til
Dansk Detailhandel og Away From Home, hvor medlemmerne dækker både Food,
NearFood og NonFood. Udover at inspirere til og facilitere vækst og værdiskabelse
for medlemmerne og arbejde for fair samhandel har DLF en række initiativer og aktiviteter, som bidrager til fortsat værdi af medlemskabet.
Kilde: DLF
t%035&8*..&3 har arbejdet med detailhandelen, trends og forbrugeradfærd i
over 15 år i danske og internationale koncerner, blandt andet med fødevarer.
Dorte Wimmer er ekspert i nutidens og fremtidens detailhandel og forbrugsmønstre.
Kilde: Retail Institute Scandinavia
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Holdånden binder
os sammen!

www.beko.dk

J

♥♥♥

J

♥♥

Julens HÅRDE pakker ♥

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

Julen er højsæson for de små apparater, og vi har derfor spurgt
producenterne om, hvilke produkter de har størst forventning
til op til jul. De små apparater er både oplagte julegaver, men

de er også vigtige redskaber i løbet af julemåneden. Vi bringer
her en oversigt over de produkter, som producenterne selv har
udvalgt.

Distinta-serien fra De’Longhi giver køkkenet et lækkert udtryk.

♥DELONGHI GROUP

Ronny Pedersen fra De’Longhi Group
anbefaler tre produkter fra tre af deres
brands som årets hit under juletræet.

Multifry
Multifry er en JOOPWBUJWNVMUJDPPLFS.
Den giver dig mulighed for hurtigt at
stege velsmagende friske kartoﬂer på en
sundere måde med minimal brug af olie.
Derudover kan du også tilberede risotto,
cous cous, gryderetter og ratatouilles.
Multifry giver dig mulighed for at bage
pizzaer, kager og tærter. Det eksklusive
design og den automatiske bevægelse fra
skeen blander blidt maden og tillader en
blanding og tilberedning af forskellige
kombinationer af ingredienser, uden at
man manuelt skal røre i maden.

Distinta

Med en MultiFry kan du nemt lave alt
fra pomfrittes til risotto.

Smart Speed Control gør det
intuitivt at styre hastigheden
på den nye MQ7-stavblender.

MQ7 serie
Den nye .2TUBWCMFOEFSTFSJF har en
helt unik egenskab, nemlig Smart Speed
Control – en revolutionerende teknologi,
der øger eller sænker blenderens kraft
alt efter hvor hårdt du trykker. Øg hastigheden på stavblenderen ved blot at trykke
forsigtigt på hastighedsreguleringsknappen. Du kan nemt tilberede alle dine
opskrifter med en enkelt hånd, og ændre
hastigheden helt uden afbrydelser. Med
BRAUNs patenterede Power Bell Techno-

logy – en kombination af hårde blade i
rustfrit stål og et unikt formet blenderhoved – er du altid garanteret den bedste
blenderoplevelse fra BRAUN.
Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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▲

Distinta-serien stammer fra De'Longhis
teknologi og kompetencer. Produkterne i

serien udtrykker TUJM GSFNUJE SFOIFEPH
FMFHBODF. Serien kombinerer bløde linjer
med en vintage-følelse og kantede linjer
og er et resultatet af De'Longhis unikke
tekniske færdigheder.
Det er de små detaljer, der gør forskellen i Distinta-serien, hvor designet genfortolker den klassiske stil og kombinerer
den med uforlignelig elegance.

▲

♥BSH

En blender er et uundværligt redskab i de ﬂeste køkkener, og hos BSH er årets hit
ifølge Morten Liengaard uden tvivl deres nye, stille #PTDI4JMFOU.JYYCMFOEFS, der
gør det nemt at lave lækre, sunde smoothies, noget der fortsat er et stort hit blandt
danskerne, og som er en nem måde at få det daglige tilskud af frugt og grønt på.
Vi har lige lanceret nye blendere, og jeg har store forventninger til dem, eftersom
markedet for disse stadig vokser, og det for mange mennesker er noget, der er forbundet med sund livsstil, for eksempel smoothies og lignende.
Vores nye blendere er helt fantastisk lydsvage og meget lette at
betjene, så pga. produktfordelene og markeds-trenden som beskrevet ovenfor har vi store forventninger til salget af disse. Hvis
jeg skulle nævne en bestemt model, bliver
det den meget stille Bosch SilentMixx
MMB42G0B.

Smoothies er en nem måde at få
et sundt indslag i hverdagen på,
men det kræver en god blender.

PHILIPS
♥

Hos Philips er det ifølge Christian Engel
den nye serie CBSCFSNBTLJOFS, der
er det helt store hit under juletræet. Maskinens unikke komfortringe og skærehoveder giver ikke alene en glat barbering,
men modvirker også hudirritation. Og til
kvinderne gælder det den nye Philips
"VUP$VSMFS, der giver de perfekte krøller.
Vi har lanceret denne shaver, da en stor
nordisk undersøgelse har vist, at 90%
af nordiske mænd enten lider af følsom
eller meget følsom hud. 7000-serien er
specielt designet til følsom hud takket
være de nye innovative komfortringe med
unik belægning af microkugler, som gør,
at barbermaskinen glider ubesværet hen
over huden. Disse komfortringe reducerer
friktionen og giver således mindre hudirritation.
Barberhovederne bevæger sig i 5 retninger, og det specielt designede knivsystem er udviklet til at placere hvert hår
på det ideelle skærepunkt, så det skæres
uden at skade huden. Shaveren kan bru-

ges som våd- og tørbarbering, og fås med
rensestation og trimmer til at klikke på.

Perfekte krøller
Til kvinderne er det klart vores fantastiske
autocurler. AutoCurlerens automatiske
krøllefunktion kan lave store eller små
krøller på et øjeblik og ruller automatisk håret op, varmer og krøller det. Du
skal bare lægge en hårlok i rullen, og et
knaptryk senere sørger AutoCurleren for
nænsomt at trække håret ind og varme
det fra alle sider. Når hårlokken er klar,
bipper AutoCurleren og slipper håret. Det
giver en perfekt krølle på få sekunder.
Du kan desuden selv vælge temperatur og
krøllernes størrelse og retning og skabe
din egen personlige stil – store, naturlige
krøller eller mere stylede krøller i mindre
størrelse.
90% af nordiske mænd har følsom
hud, og Philips 7000-serien er designet
til at mindske hudirritation.

Det har aldrig været nemmere at få perfekte krøller.
Ét tryk på en knap, og AutoCurleren klarer resten.
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♥MELITTA

Lisbeth Voss fremhæver to maskiner, der på hver sin måde står
for alt det bedste fra Melitta.

Melitta Aroma Signature Deluxe
,BGGFNBTLJOFOTPNTUUFSOZTUBOEBSE
Melitta hæver niveauet med "SPNB4JHOBUVSF%FMVYF. Maskinen
som er af høj kvalitet, har et enestående design. Aroma Signature Deluxe har bryggetemperatur mellem 92-96C, programmerbar autosluk, indikator for kalk og afkalkningsprogram, LED lys
som tænder, når man hælder vand på maskinen. Aroma Signature Deluxe udsender biplyd, når kaffen er klar.
Maskinen har en funktion, som giver speciel aromatisk kaffe
ved brygning af 2-5 kopper. Aroma Signature Deluxe har ligeledes mulighed for indstilling af vandets hårdhedsgrad. Aroma
Signature Deluxe brygger 10 kopper.

0HOLWWD([FHOOHQWb
Nemmere bliver det ikke – QuickBurger laver en perfekt bøf på
under tre minutter.

♥OBH

Fra OBH bliver det store
julegavehit deres 2VJDL#VSHFS,
som gør det nemt at lave den
perfekte burger, samt deres
unikke piskeris med indbygget
stegetermometer.
Vores Quick Burger er helt
klart julegaven, som kommer
til at ligge under de ﬂestes
juletræer juleaften. Den har den
helt rigtige pris, vejl. 499,95
– men kører på kampagne til
299,95. Budskabet er enkelt
og lige til at forstå – Hjemmelavede burgere på under 3 minutter!
Og så har vi jo vores piskeris,
som ikke er set før. Piskeris
med indbygget stegetermometer, 0#)$FMTJVT8IJTL.
Piskeriset kan afmonteres og
anvendes som alm. stegetermometer. Fås i 2 farver, lime
eller sort.
Superpris vejl. 299,95,
men kampagne 199,95, så
det helt rigtige prisleje der
både kan være til julegave,
men i høj grad også som
mandel- eller værtindegave,
fortæller Pia Rasmussen fra
OBH Nordica.

%BONBSLTNFTUTPMHUFLBGGFNBTLJOFJnPUSFUSPEFTJHO
&YDFMMFOU brygger hurtigt 10 kopper god og velsmagende
kaffe. Excellent 3.0 har aftageligt låg for lettere rengøring, stort
brusehoved som er med til at give bedre aroma til kaffen. Excellent har en bryggetemperatur på 96°C, og har autosluk efter 2
timer.
Excellent er naturligvis også tildelt den Gyldne Bønne.

Aroma Signature
Deluxe gør det
nemmere at få
den perfekte kop
kaffe.

Danmarks
mest solgte
kaffemaskine holder
fanen højt
med klassisk
design.

▲

Det indbyggede termometer
gør det nemmere end nogensinde
at holde den perfekte temperatur
på sovsen.

Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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ÖKOKombi
Vaske-/tørremaskine

PERFEKT VASK.
PERFEKT TØRRING.
I én og samme maskine.

EN GOD VEN AF FAMILIEN
Med den nye ÖKOKombi 2 i 1 fra AEG kan du få vasket, damprenset
og tørret dit tøj til perfektion i én og samme maskine – fra sokker og
t-shirts til habitter, cashmere cardigans og silkekjoler.
Den klarer det hele effektivt og skånsomt – og med unikke specialfunktioner som damp, genopfriskning og uldvask og -tørring har
du altid det rette vaskeprogram lige ved hånden.
ÖKOKombi er udviklet til at være en god ven af familien, og så er den
tilmed 40% mere energieffektiv end andre vaske-/tørremaskiner.
www.aeg-home.dk

En AEG-initieret dokumentar om fremtidens tøj. Vi møder
pionerer i tøjindustrien og prøver at forstå, hvad det næste
bliver, og hvordan vi kan gøre fremtidens tøj mere bæredygtigt.
Se ﬁlmen og læs mere på aeg-electrolux.dk

- 40%
Så stor er reduktionen i
ÖKOKombi vaske-/tørremaskinens
energi- og vandforbrug.

▲

♥WITT

Folk laver juice som aldrig før, og hos Witt er det også klart deres TMPXKVJDFSF, som de
ifølge Louise Ballegaard har de helt store store forventninger til, men også en Heston
Blumenthal-designet blender og en af de populære iRobot-robotstøvsugere forventes at
blive lagt under træet i mange hjem.
Slowjuicer bliver det helt store julegave hit igen i år. Vores Witt by Kuvings, anbefalet
af Mads Bo. 8JUUKVJDFQSFTTP og denne Nye 8JUUTNPPUIJF+VJDFQSFTTP med tilbehør
til at lave smoothie og isdesserter er nyeste skud på stammen.
The Boss blender er den perfekte julegave til dem, der går op i gastronomi,
designet af Heston Blumenthal og anbefalet af Gastromand. Med de unikke
ProKinetix® knive og de 2200W (3 HK) pulveriserer The Boss nærmest alle
råvarer. Udover denne højeffektive behandling er blenderen udstyret med
en række ’One Touch’-programmer; bla. ’Soup’ der opvarmer ingredienserne til ca. 90 °C.
J3PCPU bliver vores mest solgte iRobot i julen 2015,
fordi den er 6 x testvinder og klassens absolut bedste robotstøvsuger. Den fungerer uden børster og virker på alle gulvﬂader, fra de hårdeste gulve til de tykkeste tæpper.

De populære
iRobot-støvsugere
fortsætter med at
vinde i tests.

Hjemmelavet juice
hitter som aldrig før.

Den verdensberømte
stjernekok Heston
Blumenthal står bag
den nye blender,
The Boss.

♥GROUPE SEB

Årets julegave fra Tefal er ifølge Mia Andersen det
perfekte makkerpar, så 2016 kan stå på perfekt steak
frites, den belgiske ret, som sammen med en god bearnaisesauce er en af de helt store klassikere, både
i restauranter og ved middagsbordet.

OptiGrill & ActiFry Express XL

OptiGrill laver
den perfekte steak
hver gang, men den kan
bruges til meget andet.

0QUJ(SJMM giver dig perfekte grillresultater fra rare til
well done hver gang. Den elektriske grill tilpasser tilberedningsprocessen til tykkelsen og mængden af kød,
og den fortæller dig, hvornår resultatet er rare (rød),
medium og well done (gennemstegt). Der er seks automatiske tilberedningsprogrammer, afhængigt af hvad
du ønsker at grille: burgere, oksekød, fjerkræ, pølser,
ﬁsk/skaldyr, toast/panini. Derudover har den en manuel
funktion og en praktisk defrost funktion.

Perfekte pomfritter

▲

Du får lækre, fedtfattige
fritter med ActiFry, men
ligesom OptiGrill, så kan
den bruges til langt mere.

Til den perfekte bøf hører de mest sprøde hjemmelavede
pomfritter. Med "DUJ'SZ&YQSFTT9- er det muligt at fremtrylle sprøde pomfritter med kun 3% fedt, sammen
med en masse andre lækre retter. ActiFry er det lette og
sunde alternativ til traditionel madlavning!
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19

:::02&&$0$67(5&20'.

TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE
KAFFEELSKER

▲

PLANTUI
♥

Christian Helweg-Larsen fra Plantui fortæller, at årets julegavehit fra dem er den
IFMUOZF1MBOUVJ. Plantui 3 har patenteret dyrkningsprocessen, som giver helt
unikke resultater.
Plantui Smart Garden 3 har en indbygget computer, som styrer lys, vand og
næringsstoffer for dig. Det eneste du skal gøre er at nyde det fascinerende syn af
planternes vækst. Plantui har taget det bedste fra solen: lige præcis det rette lysspektrum af blå, grønne og røde nuancer, der får planterne til at trives i den indendørs have.
Alle plantekapselpakker indeholder tre kapsler klar til brug med frø og en perfekt
blanding af næringsstoffer. Takket være de omhyggeligt udvalgte næringsstoffer, vil
planterne være fulde af smag og rige på vitaminer og mineraler.

Smart, let og uden brug af jord!
At dyrke planter med Plantui er ingen sag. Indsæt kapslerne, tilsæt vand og næringsstoffer og så er du i gang. I løbet af 4-6 uger er dine planter klar til at blive høstet.
Der er ingen jord, og du skal ikke have ”grønne ﬁngre” for at få succes. Tillige behøver du ikke at vaske planterne, inden du kan spise dem.
– Vi er ikke i tvivl om at Plantui 3 bliver et hit som julegave-ide både til bedste,
forældre, til manden der har alt og ikke mindst til alle dem, der elsker at lave mad
og ikke længere orker den købte basilikum fra supermarkedet, som ikke smager af
noget. Prøv smagen fra Plantui 3, og du vender aldrig tilbage, fortæller Christian
Helweg-Larsen.
Topmodellen af Plantui 3 hedder Plantui Moomin
Garden 3 og er dekoreret med de klassiske,
finske Mummi-tegninger.

CM6-espressomaskinen lever
fuldt ud op til
den velkendte
Miele-stabilitet
og holdbarhed.

MIELE
♥

Jul med Miele inkluderer ifølge Linette Jensen både FOMLLFS
FTQSFTTPNBTLJOF og FOTSEFMFTBWBODFSFUSPCPUTUWTVHFS.

Mieles store julegavesatsning er på vores robotstøvsugere og
espressomaskiner, og vi kører en stor Cashback-kampagne på
netop disse to produkttyper helt frem til jul. Vi bruger samtidig kampagnen til at lancere en ny variant af robotstøvsugeren
Scout RX1, der allerede sidste jul gjorde rent bord, vandt samtlige tests og tog en markedsandel på 21 %.
Men Miele er jo ”immer besser”, og vi satser derfor stærkt på
at slå sidste års ﬂotte resultater, bl.a. med tilførslen af den nye
variant i en elegant mangorød farve, der på bedste vis understreger det enkle og stærke design. Der er samtidig sket en
række væsentlige forbedringer, fx er børstevalsen forbedret, så
den opsamler støvet endnu mere effektivt, og samtidig renses
de roterende sidebørster grundigt af de nye børsterensere. Det
betyder, at støvoptaget er blevet mere end 80 % bedre på hårdt
gulv i forhold til den gamle robotstøvsuger.
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▲

Den nye robotstøvsuger, der kommer i en elegant ny farve,
er blevet 80% bedre på hårdt gulv.

Espressomaskinen er Mieles lækre fritstående model CM6, der
bl.a. er udstyret med funktionen OneTouch for Two, der gør det
muligt at brygge to lækre kaffespecialiteter på én gang – fx cappuccino eller latte macchiato. Desuden giver CM6 glade kunder.
Det er i hvert fald den erfaring, vi har gjort os hos Miele. Siden
lanceringen har vi modtaget en række glade og tilfredse kundehenvendelser på netop CM6, og den roses især for sin stabilitet
og holdbarhed. De sædvanlige Miele-kendetegn kunne man jo
fristes til at sige.

ANNONCE

▲
Det bliver ikke nemmere at lave en lækker
suppe end med den alsidige Raw Fuel-blender.

Hjemmelavet juice bliver
mere og mere populært,
men den bedste juice
kræver det rette værktøj.

Alle elsker is. Nu kan man lave to liter på
under en time derhjemme.

♥WILFA

Thomas Korreborg fra Wilfa slår et slag for mere juice, suppe og is til danskerne.

Wilfa JuiceMaster
+VJDFNBTUFSFO fra Wilfa er en kraftig slow-juicer på 150 watt med keramisk kværn,
som giver ekstra styrke og ikke tager farve til sig fra frugt og grøntsager. Juiceren
har en lyddæmpet motor, som gør det behageligt at lave juice – selv om morgenen,
hvor familien ikke må vækkes. Med Juicemasteren kan du få dækket dit daglige
behov for vitaminer og mineraler. Den har ingen skarpe kanter eller blade, er nem
og enkel for alle at bruge, ligesom alle dele er nemme at samle og at rengøre.

Ny blender gør det let at lave suppe
Nu lancerer Wilfa CMFOEFSFO 3BX'VFM, som har hele 2,5 hestekræfter. Med andre
ord har den lige så meget power som en plæneklipper! Med sine 22.000 omdrejninger i minuttet ﬁnknuses is, grøntsager, frugt, nødder og kerner – helt uden
problemer. Det unikke ved Raw Fuel er blandt andet, at den på få minutter kan
gøre indholdet i kanden varmt, så du hurtigt og nemmere end nogensinde før kan
lave supper, saucer, børnemad og meget mere.

Iskold nyhed fra Wilfa
Wilfa har haft stor succes med deres ismaskine til danskere, som har fået smag
for frisklavet is, der nemt og hurtigt kan laves på Wilfas effektive maskine. Derfor
lancerer de nu nyheden, Vanilje XL, der kan lave hele to liter is på blot en time.
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Duften af jul breder sig i de små hjem.
Julegåsen varmer sig i pyrolyseovnen
og på induktionspladen simrer sovsen.
Ris a la manden står klar i køleskabet,
og børnene har taget det nyvaskede
stadstøj på. Snart sætter familien
Danmark sig ved de nystrøgne juleduge
og lader julehyggen brede sig.

Vi ønsker alle en hvid jul
og et grønt nytår.
Den hvide jul kan vi kun håbe på og ønske os. Det grønne
nytår har BSH allerede bragt sikkert i hus. Vi har været
igennem endnu et spændende år, hvor vores grønne
ﬁlosoﬁ har markeret sig tydeligt og bevist sit værd.

kontinuerlige udvikling af energirigtige og moderne
hvidevarer rækker allerede langt og sikkert ind i det
nye år, hvor vi fortsat vil arbejde for alt det grønne og
vise forbrugerne vejen til bæredygtige valg.

Med vores kendte varemærker, Bosch og Siemens, er
vi stolte af, fortsat at tilbyde forbrugerne nye fordele
med energibesparende hvidevarer – der ikke går
på kompromis med kvaliteten og ydeevnen. Vores

Vi takker for det gode samarbejde og den stærke
indsats, I alle har ydet i årets løb. Vi ser frem til et
grønt og frugtbart samarbejde i det nye år.
Glædelig jul og rigtig godt nytår.

BSH Hvidevarer A/S - Telegrafvej 4 - DK-2750 Ballerup - Telefon 44 89 85 10

ANNONCE

Wilfa SVART Manuell
WSM-1B

Wilfa SVART Nymalt
WSCG-2

Wilfa SVART Optimal
WSO-1B

Vi ønsker vores venner og samarbejdspartnere gennem 2015 en rigtig god jul og
glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2016. God ﬁlterkaffe laves med Wilfa SVART.
Venlig hilsen og på vegne af vores Wilfa-team,

Thomas Korreborg, adm.dir. Wilfa A/S

Wilfa SVART Presisjon
WSP-1A

Wilfa SVART Optimal

Wilfa SVART Pour Over

WSO-1A

WSPO-W

Wilfa in homes since 1948.

wilfa.dk

Wilfa SVART Presisjon
WSP-1B

ANNONCE

ENERGIMÆRKNING GÆLDER
OGSÅ I KØKKEN-BUTIKKER

E

og Forbrugerrådet Tænk 6 køkkennergimærkning af produkter
butikker med i alt 109 produkter. Ét
har længe været en vigtig del
produkt var mærket. 108 var ikke.
af beslutningsgrundlaget,
Ingenting uden på indbygningskølenår en forbruger køber
skabene. Men der gælder de samfor eksempel hårde
”Det
har
i
flere
år
me krav i køkkenbutikker som i
hvidevarer.
Generelt funværet et helt almindeligt andre butikker, der sælger for
gerer ordninsyn at se hele butikker eksempel køle/fryse-skabe, emhætter o.l. Og det er ikke rimegen godt, og
uden
et
eneste
ligt, at nogle typer butikker slipper
især i butikker
mærke”
afsted med at undgå reglerne, mens
hvor der i lang tid
andre skal overholde dem. Så der er
har været energibrug for en hurtig opstramning i branmærker på produkterne er ordningen
chen. En opstramning der heldigvis
velfungerende. Derimod kniber det
allerede er begyndt.
mere med mærkningen af de produkter,
hvor mærkningsordningen er kommet
For det er vigtigt, at lovkravene eftertil senere, som for eksempel fjernsyn,
leves. Dels for at forbrugerne får den
emhætter m.m.
information, de har krav på, men også
for at hensigten med ordningen opfylFra starten har der været diskussion om
des i form af betydelige mængder spaden praktiske opsætning af mærket. For
ret energi og mindsket CO2-udledning.
at mærkningsordningen virker mest
Og det er ikke små tal, vi snakker om.
effektivt i forbindelse med en forbruDe minimumskrav, der stilles til progers beslutning omkring køb af et produkter gennem Ecodesigndukt, skal mærket være umiddelbart
direktivet og energisynlig på produktet. Af samme grund
mærkningen, sparer
har fx mærkning af ovne ofte ikke
”Der gælder
samlet ca. 10 % af
levet op til lovkravene, fordi det
de samme krav i
EU's samlede eneraf butikkerne blev opfattet som
skæmmende at have energikøkken-butikker som giforbrug i 2020.
mærket siddende på glaslågi andre butikker” Omkring 10 % tabes
erne.
dog på gulvet på grund
af manglende overholdelse
Ligeledes er energimærkerne i rigtigt
af reglerne og manglende kontrol, hvilmange køkkenbutikker slet ikke nået
ket svarer til et energitab til en værdi
ind ad gadedøren. Det har i flere år
af 80 mia. kr. om året i EU. Rigtigt
været et helt almindeligt syn at se hele
dumme penge som vi skal blive bedre
butikker uden et eneste mærke. Heller
til at samle op gennem effektiv kontrol og
ingenting indeni. For et lille år siden
øgede informationskampagner.
kontrollerede Det Økologiske Råd

GRAM efterårskampagne på TV
og online.
I efteråret kører GRAM en stor
kampagne på TV og online med
fokus på det varme sortiment og de
mange nye komfurer, ovne og
kogeplader, der alle har de produktfordele, som skal gøre madlavningen til en god oplevelse og GRAM
til et godt køb. Blandt de mange
forbrugerfordele kan nævnes
SoftClose ovnlåge på mange
modeller, og ﬂere modeller med
stegetermometer og teleskopudtræk som standard. Sortimentet
af kogeplader udvides med ﬂere
nye modeller, bl.a. en ny og spændende induktionskogeplader med
FLEXI-induktion. Ud over ﬂeksibiliteten får kunderne en kogeplade,
der kan udnyttes optimalt, ligesom
kogepladen er udstyret med både
TwinZone Function og TwinZone
Booster på 5,5 kW, automatisk
gryderegistrering samt elegant
SliderControl.

Selvrensende ovn

Fra 0-180 °C på 5 min

JEPPE JUUL, ENERGIMEDARBEJDER, DET ØKOLOGISKE RÅD
*GMHF+FQQF+VVMFSEFSBMUGPSGÌLLLFOCVUJLLFS 
EFSGSFNWJTFSFOFSHJNSLOJOHFO
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Lynhurtig induktion

Erfaring #63

Livet venter ikke
Lynhurtig induktion

GRAM har i generationer været kendt for at udvikle produkter, som gør hverdagen lettere og fylder
køkkenet med gode oplevelser. Hen over efteråret lancerer vi en række nye spændende kogeplader
med f.eks. FLEXI-induktion. Men kig også i vores sortiment af komfurer og indbygningsovne, hvor
du ﬁnder nye produkter med spændende detaljer. Induktion og pyrolyse, ny forbedret børnesikring
og SoftOpen&Close på ovnlågen. Blandt ovne ﬁnder du også topmodeller med SoftClose, og naturligvis er der både pyrolyse, kombi-/damp og SMART-timer ovne i sortimentet.
Mange modeller leveres med stabile teleskopudtræk, og til alle andre modeller kan dette tilkøbes
som ekstra tilbehør. For yderligere oplysninger se mere på www.gram.dk

-

SVENDS UNDREN
AF ERIK MØLLER

Electrolux' tidligere direktør, Erik Møller, ser nu branchen udefra.
Han har mødt sin professorven Svend, der undrer sig...

F

fulgt med i udviklingen af den gloMan har nok vænnet sig til, at sådan
or nogle måneder siden mødtes
baliserede, digitaliserede og dynamiske
er det – og det lader sig ikke ændre.
jeg med én af mine tidligere underbusiness verden, vi lever i – tværtimod.
visere fra tiden på HandelshøjMen jeg er ganske enig i Svend’s konEr det fordi produkterne kan produceskolen i Sønderborg. Svend, som han
klusion.
res billigere? Er det fordi nye markedshedder, er nu, 27 år senere, blevet foraktører vil ind på markedet? Er det
vandlet til en ældre, eftertænksom og
Er prisen virkelig så vigtig for forbrugefordi, der er overkapacitet i pronysgerrig professor, anerkendt
ren – som butiksskilte og annoncering
duktionsleddet globalt? Eller
globalt i universitetsverdeefterlader indtrykket af – når man
fordi salgskanalerne med
nen for sine lærerbøger
”Hvorfor sælges vaske- internettet og digitaliud-skifter vaskemaskinen, køleskabet
inden for strategi og
eller en anden ”hushjælp” ca. hvert
markedsføring.
maskiner så billigt nu om seringens fremstormen
10 år ? Er leverandørerne og detailhar gjort alt mere synstunder? Jeg havde forvenhandlen – sammen – tilstrækkeligt
ligt for forbrugerne
Efter nogen tid
tet at skulle betale over
opmærksomme på at afdække forbruog dermed skabt en
drejede vores samtale
gerens kendte og ukendte behov i
voldsom konkurrence?
sig ind på den hårde
det dobbelte.”
købeprocessen, så kunden får præcist
Eller hvorfor?
hvidevare verden. Svend
det produkt, som hun/han forventer
tog brillerne af og kiggede
eller mere til. Vaskemaskiner, køleDet er nok et ”Ja” til alle spørgsmåeftertænksomt på mig, og sagde
skabe, ovne – ja alle vare-grupper
lene – og flere andre derudover.
så: ”Erik, den anden dag købte jeg en
inden for hårde hvidevarer, kan nu om
vaskemaskine til under 2.000 kr.”, og
stunder præsentere utallige modelMen – er det ikke en fantastisk situahan fortsatte: ”Hvorfor sælges vaskeler, spækket med den nyeste teknik og
tion for forbrugerne – billige hårde
maskiner så billigt nu om stunder?
funktioner, som giver masser af forbruhvidevarer på knaldtilbud og hver
Jeg havde forventet at skulle betale
gerfordele, som forbrugerne ofte ikke
uge – og mere, end man forventer. Så,
over det dobbelte – det samme, som
er klar over eksisterer.
hvad er problemet? Svend er jo tilfreds
jeg betalte for 10 år siden, da jeg sidst
– men han undrer sig bare –
skiftede vaskemaskinen”.
Tag blot antifrost, touch
stadigvæk – selvom han er
betjening på ovne og
professor.
Det viste sig efterfølgende, at Svend
”Måske undrer man
kogsektioner, autohavde fået en 6 kg/1200 o/m maskine
sig ikke længere i branchen funktioner, pyrolyse,
”I opdrager jo fori energiklasse A, fra et kendt mærke.
damp, A+++ for
brugeren til primært
Mere kunne han ikke berette om proover den voldsomme
blot at nævne nogle
at fokusere på den
duktet. Men han undrede sig stadig
prisfokusering, der har
få. Store og små
lave pris ved den form
over den lave pris, og hvorvidt kvaliteværet gældende over en
produktfordele og
for markedsføring og
ten nu også kunne være i orden.
funktioner vil man nok
glemmer at se på hans
længere årrække.”
sige i branchen. Men er
kendte og ukendte beMåske undrer man sig ikke længere i
man i markedet som forbruhov ”, konkluderer han.
branchen over den voldsomme prisger hvert 10 år, så løser pyrolyse og
fokusering, der har været gældende
antifrost stadig et stort kendt eller sågar
Nu er det ikke, fordi Svend ikke
over en længere årrække – og som bare
et ukendt forbrugerbehov.
forstår markedsmekanismerne eller har
synes at intensiveres dag for dag.
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argumenter i højsædet
”Nyheder, teknik,
For at lykkes med
– langt foran pris. Og i
design og forbrugerdette, tror jeg, det først
et sådant verdensbillede
argumenter i højsædet må detailhandlen arbejkræver en erkendelse
af udfordringen blandt
de mere med udvikling,
– langt foran pris.”
branchens hovedaktører.
indkøb og markedsføring
Men er man klar til dette,
af egne produkter under
og tror man på det? Og kan
private labels. Det bliver spænman løse det sammen under den tradidende at følge udviklingen i branchen
tionelle opgavefordeling i forsyningsde kommende år. Jeg er overbevist om,
kæden, hvor leverandørerne udvikler,
at den vil se meget anderledes ud om
producerer og detailhandlen præsente5-10 år, end den vi kender i dag. Og
rer, sælger og leverer?
til slut – kort tilbage til historien om
Svend’s nye vaskemaskine:
Jeg tvivler på det i et meget dynamisk
dansk marked, hvor markedsandele og
Han er stadig ganske godt tilfreds med
markedsdeltagere er i spil.
maskinen – den vasker OK. Men efterDet ville være langt bedre for en
følgende har Svend fået forklaret og
Og i et sådant marked må
stor gruppe af forbrugere at
selv undersøgt, hvilke mange nye funkdet give branchens aktører
blive mødt med produkter
tioner og yderligere energibesparelser,
anledning til at
og markedsføring, som
han kunne have fået, hvis der havde
”Hvorfor blev Svend ikke
overveje forandringer
fokuserer på vaskeværet fokus på de kendte og ukendte
præsenteret for et topi forsyningskæden.
maskine-kategoriens
behov i hans familie i købe-processen.
Leverandører
må
mange, unikke proOg så ville der have stået 4.000 kr. på
produkt – og hvorfor var
over (kort) tid, overduktfordele og funkkassebonen i butikken og en endnu
det ikke det første, der
veje egen distributioner – som løser
mere tilfreds Svend derhjemme i brygmødte ham i butiksdøren?” tion af stærke varede kendte og ukendte
gerset i Sønderborg.
mærker til slutforbrubehov. Og naturligvis til
geren igennem eget distrien fornuftig pris – det spilEn enkel men tankevækkende historie
butionssystem. Måske lidt som i
ler altid ind.
for Svend og for butikken, der solgte
bilbranchen, hvor nye ” Bilhuse” – har
vaskemaskinen.
nyheder, teknik design og forbrugerHvorfor blev Svend ikke præsenteret
Erik Møller
for et topprodukt – og hvorfor var
det ikke det første, der mødte ham i
butiksdøren?
Men har man i dag som leverandør
eller detailhandler tilstrækkeligt fokus
på at skabe værdi i egen forretning,
samtidigt med at man klarer forbrugeres kendte og ukendte behov?
Jeg har ofte undret mig over at se
branchens forskellige produkter udstillet
på første parket i butikker – fysiske eller
på nettet – hvor prisen er det absolut
vigtigste salgsargument. Er det virkelig god business for en butik eller en
leverandør, at en vaskemaskine til under
2.000 kr. – som i Svends tilfælde – er
det første, man møder i butikken og
måske ender op med at købe?

Leverandørerne og detailhandlen har
et stærkt interessefællesskab i sammen
at løse udfordringen med at fokusere
benhårdt på forbrugerens kendte og
ukendte behov. Det gøres ikke bedst
med superaggressive prisskilte, men
ved konsekvent at præsentere og forklare branchens fantastiske produkter,
der kan løse de kendte og særligt de
ukendte behov hos forbrugere.

ERIK MØLLER I 2016
Efter at have fratrådt sin stilling i Electrolux har Erik Møller arbejdet med køb af
en vindmøllepark i Tyskland, etableret en rådgivningsvirksomhed for optimering af
vindmølledrift og vindrepowering i Tyskland, sammen med en mindre gruppe erfarne
branchefolk i vindmølleindustrien, samt haft en række forelæsninger på Syddansk
Universitet i praktisk ledelse i samarbejde med Danfoss Center på Universitetet.
Fra januar kommer han til at arbejde med ledelse, udvikling og vækst som koncerndirektør i ABENA med ansvar for alle koncernens udenlandske datterselskaber o.a.
ABENA beskæftiger sig med produkter indenfor sundhed, pleje og andre forbrugsprodukter – og har hovedkontor i Åbenrå.
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NYE
VEJE
TIL
GOD
SMAG

TRÆD IND I EN VERDEN AF
KULINARISKE MULIGHEDER
MED AEG SOUS VIDE OVNEN
Oplev det specielle ved Sous Vide-teknikken og fremhæv råvarernes smag
og tekstur med kombinationen af vakuum og damp ved lav temperatur. Fasthold smag, næring og vitaminer med Sous Vide-vakuumforsegleren og oplev,
hvordan du kan skabe professionelle resultater og servere dine yndlingsretter
med dybere og mere intense smagsnuancer.
Find mere inspiration på www.aeg-home.dk

FOTO: ERICSSON

Mobilen kan give dyrebar
tid sammen med familien i
det intelligente hjem.

Den travle hverdag skaber
behov for intelligente hjem
Ericsson har offentliggjort en rapport med titlen Connected
Homes, der undersøger forbrugernes holdninger til intelligente
hjem, hvor almindelige tjenester i hjemmet er aktiveret via
internettet.

U

ndersøgelsen er baseret på en
række interviews i Spanien og USA
samt 5.000 svar fra Chile , Rusland,
Sverige, Spanien og USA. Næsten halvdelen af de adspurgte udtrykker en stærk
interesse for ideen om et fuldkommen
intelligent hjem, med fokus på sundhed
og wellness.
Vi har en mere travl livsstil end nogensinde før, og vi forsøger hele tiden at
balancere vores stadigt mere krævende
arbejdsliv i forhold til familien. Der er
snesevis af opkoblede tjenester til rådighed, der kan hjælpe os med at spare
dyrebar tid og i stedet bruge den på
familien. Men ofte kræver brugen af
disse tjenester, at man anskaffer sig en
masse udstyr og forskellige enheder, der
alle har brug for en række kabler og apps.
Resultatet er øget kompleksitet.
René Skytte Christoffersen, strategisk

direktør hos Ericsson Danmark siger:
”Intelligente hjem er et område med
meget stort potentiale, og den stigende
interesse for dette område kan sammenlignes med det stigende fokus, vi i disse
år også ser på konceptet, intelligente
byer. Indkøb af dagligvarer fra sofaen
derhjemme, streaming af film og musik
på alle mobile enheder, smart meters
der overvåger og regulerer elforbrug
og apps til at låse døren og regulere
lyset i alle rum er alle elementer i intelligente hjem, som har vundet indpas de
senere år”.

Simplere løsninger på tværs af
enhederne
Patrik Hedlund, seniorrådgiver i Consumer Insights ved Ericsson ConsumerLab,
siger om undersøgelsen: ”Der var generelt en positiv reaktion på konceptet og

fordelene ved et intelligent hjem. Men
vi fandt ud af, at de, der rent faktisk har
et intelligent hjem, ikke er de samme
som dem, der ville få mest ud det”.
”Rapporten viser, at familier går glip
af mulighederne på dette område. I
øjeblikket bruges de nye teknologier i
vid udstrækning af yngre, single mænd.
Men familier er den gruppe, der kunne
have mest gavn af teknologien. For eksempel kan teknologien gøre de huslige
pligter lettere” siger Hedlund.
”En barriere i øjeblikket er, at nogle
mennesker ikke kan se værdien af disse
former for tjenester,” siger Hedlund.
For at konceptet, intelligente hjem, kan
blive mere succesfuldt, kræver det, at
tjenesterne målrettes folks behov og de
grupper, der især kunne have gavn af
teknologien.
Rapporten viser også, at forbrugerne
kræver mere forenkling og support i
forbindelse med de nye teknologier.
Fire ud af ti adspurgte efterspørger integrerede løsninger, mens størstedelen
efterspørger mere støtte og rådgivning,
når det kommer til daglig brug af den
nye teknologi.
Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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Iskold nyhed fra Wilfa
Med den nye ismaskine fra Wilfa kan du lave hele to liter is på kun en
time. Kom dine yndlingsingredienser i maskinen, tryk på start – og efter
en time har du dejlig hjemmelavet is. Med den automatiske kompressor
fryses ingredienserne undervejs, mens isen røres sammen. Maskinen har
åbning i låget, som gør, at du kan fylde ﬂere ingredienser i undervejs.
Den er nem at rengøre, da alle løse dele, med undtagelse af skålen, kan
vaskes i opvaskemaskinen, og indersiden skal blot tørres af med en varm
klud. Læs mere på Wilfa.dk og Facebook.com/WilfaDanmark.

Forhandles hos Imerco. Intropris t.o.m. den 23. december 2015, 1.999,- (normalpris 2.999,-)
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Ny tørretumbler fra Candy klarer
selv de mest sarte materialer
Candy har forbedret deres nye Grand
Óvita-tumblere med et uldprogram,
der er godkendt af Woolmark, så selv
de blødeste og sarteste sweatere kan
tørres, uden at man risikerer filtring eller de lugtgener, som man oplever med
den lange tørretid i ældre maskiner.
GrandÓvita er den første tørretumbler med varmepumpeteknologi, der kan
håndtere 10kg I A++-kategorien.
GrandÓvita er desuden den eneste tumbler med Candys eksklusive EasyCasesystem, hvor kondensvand bliver indsamlet i en integreret tank i døren, så man
nemt kan fjerne det og genbruge vandet
til for eksempel planter eller gulvvask.

LG's flagskib, NordicPrestige Plus,
scorer top-karakterer
Danmarks Teknologiske Institut testede for nylig Nordic Prestige Plus, flagskibet
blandt LG's varmepumper, med hensyn til sæsonvægtet varme¬faktor (SCOP) ved
vedligeholdelsesvarme, altså med aktiveret Low Heat-funktion. Ved en indendørstemperatur på 9° C havde Nordic Prestige Plus således en Low Heat-SCOP på
hele 6,33.
Det vil sige, at denne model er særdeles
effektiv med aktiveret Low Heat-funktion. De høje værdier skyldes, at
Nordic Prestige Plus hele vejen
igennem er udviklet og tilpasset
til det nordiske klima, samt at
LG's effektive inverter-kompressor
har en lav mindste effekt.

Whirlpool er
bedst i test
I en test i Tænk udført af forbrugerrådet er Whirlpool FSCR80421
blevet kåret som bedst i test. I testen fremhæves det, at det er den
maskine, der vasker tøjet renest,
og den får bedømmelsen ”meget
god” i vaskeevne.

Stille vask
Med Whirlpools maskiner får man
et perfekt vaskeresultat med mindst
mulig anstrengelse. Foruden Zen
Technology, som gør maskinerne
utroligt stille, kommer de også
med 6th SENSE-teknologi, hvilket
betyder, at maskinen kan mærke
mængden af tøj og ud fra det tilpasse
vandmængde, temperatur og tid.
Det gør vaskningen energi-effektiv,
hvilket er godt både for miljø og
tegnebog.

Gaggenau præsenterer
ny vakuumskuffe
Gaggenau, der er førende inden for madlavning i dampovne,
har præsenteret en ny vakuumskuffe, der er perfekt til sous
vide – den skånsomme måde at tilberede fødevarer på. Designet
passer til ovnen i 400-serien og kommer på markedet til foråret
2016.
“Gaggenau sætter altid eksklusiv madkultur og bevidst nydelse
i højsædet. Med vakuumskuffen fuldendes vores portefølje
inden for sund madlavning på hautecuisine-niveau”, kommenterer Sven Schnee, international chef hos Gaggenau.
Hvidvare-Nyt 6 ō 2015
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Nu rykker internettet
også ud i køkkenet
Danskerne er sultne efter gadgets i køkkenet. Det viser
en ny undersøgelse foretaget på vegne af Samsung.
Hele 85 procent af de adspurgte danskere mener, at
smarte køkkenapparater, dvs. apparater som er tilsluttet
internettet, vil forbedre deres daglige brug af køkkenet.

E

n netop offentliggjort europæisk undersøgelse foretaget på tværs af 12
lande, heriblandt Danmark, afslører,
hvordan europæernes stigende interesse
for madlavning kan kobles sammen med
en øget interesse for digitale køkkenapparater. Undersøgelsen er foretaget på
vegne af Samsung.
Det er ikke kun i fjernsynet, at madlavning hitter blandt danskerne. Vi kan også rigtig godt lide at stå bag kødgryderne
derhjemme. Endda i sådan en grad at
43 procent af de adspurgte danskere
svarer, at madlavning og fødevarer er en
af deres primære fritidsbeskæftigelser.
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Smarte køkkenredskaber hjælper
danskerne
Det er ikke kun håndkraft og muskler,
der ligger til grund for indsatsen i køkkenet. Danskerne er også i høj grad
interesserede i at finde de apparater, som
kan hjælpe evnerne lidt på vej. Hele 85
procent mener, at smarte køkkenapparater vil forbedre deres daglige brug
af køkkenet. Og næsten hver tiende af
de adspurgte danskere svarer, at de har
købt et digitalt eller internetopkoblet
køkkenapparat i løbet af de sidste to år
for at forbedre deres madlavningsevner
og repertoire af opskrifter. Desuden

fortæller 45 procent af danskerne, at de
er positive over for at have en ovn, som
ved hjælp af en app kan give en notifikation, så snart den er færdig med at forvarme eller tilberede aftensmåltidet.
Jonas Holm, ansvarlig for hårde hvidevarer hos Samsung Danmark, fortæller:
”Vores udvikling af det ’intelligente
køkken’ er et resultat af, at interessen
for madlavning igen har fået en opblomstring blandt danskerne. Den
enkelte forbruger er blevet vant til, at
digitale enheder hjælper i andre situationer, så det er naturligt, at den digitale assistance også rykker i køkkenet.
Når køleskabet er koblet til internettet,
bliver det pludselig lettere at huske at
købe mælk, for det sørger køleskabet
for helt automatisk. Og med eksempelvis en tablet placeret i køkkenet er
det også meget lettere at finde ny viden
om fødevarer, alternative opskrifter og
ekspertråd.”

Hver fjerde dansker finder
madlavningsinspiration på YouTube
At søge efter viden og inspiration til
madlavningen på internettet er også
udbredt blandt danskerne. Ved hjælp
af de digitale medier så som madblogs,
tutorials på YouTube og Facebook er
den tilgængelige viden om fødevarer
uendelig og nye madopskrifter lige
ved hånden. I undersøgelsen svarer
19 procent af de adspurgte danskere,
at de bruger deres smartphone eller
tablet til at finde nye retter at tilberede
i køkkenet minimum to til tre gange
om ugen. Mere end halvdelen af de
adspurgte danskere har indhentet
information fra en hjemmeside om
mad og madlavning, og 40 procent
besøger madblogs for at finde inspiration. 26 procent bruger desuden
YouTube til at finde tips og trick, og
28 procent har også brugt Facebook
som inspirationskilde.
- Samsung pressemeddelelse

TAL FRA UNDERSØGELSEN:
 fortæller, at mad og madlavning er en af deres primære fritidsinteresser.
 indrømmer, at de prøver at imponere familie og venner med deres viden om
gastronomi og deres madlavningsevner.
 bruger smartphones eller tablets minimum to til tre gange om ugen til at ﬁnde
noget nyt at lave i køkkenet.
I løbet af det seneste år har  besøgt madlavningssites og  har hentet
inspiration hos madblogs.  har brugt Instagram,  har brugt Facebook og
 har hentet inspiration til madlavningen på YouTube.
 af de adspurgte danskere mener, at smarte køkkenapparater vil forbedre deres
daglige brug af køkkenet.
 laver mad fra bunden mere end otte gange om ugen – alle måltider medregnet.
 af de adspurgte danskere ejer en eller ﬂere elektroniske apparater til køkkenet,
som er opkoblet til internettet.
 af danskerne har inden for de seneste to år købt et digitalt eller internetopkoblet
køkkenapparat.
 af de adspurgte danskere, som har familie med børn, svarer, at digitale enheder
hjælper dem med at multitaske i køkkenet.
 af de adspurgte danskere svarer, at de er positive over for at have en ovn som
ved hjælp af en app på telefonen kan give en notiﬁkation, når forvarmning eller madlavningen er færdig.
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Glædelig jul, godt nytår
FEHA ønsker alle samarbejdspartnere
en glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses i 2016!

THERMEX YELLOW LINE - NEWCASTLE

♥
Nyhed fra Thermex

MADOS OG EM
FORSVINDE SOM
DUG FOR SOLEN
Emfanget er gemt væk i enten loftet, kogenichen
eller mellem to dybe overskabe. Model Newcastle er
et enkelt emfang, med energivenlig LED belysning og
let at betjene med den medfølgende fjernbetjening.
Model Newcastle måler 900 x 500 mm og fåes i enten
hvidlakeret eller rustfrit stål og ved hjælp af en kraftig
motor og kantsug giver Newcastle et effektivt sug.
Luftmængde min.: 207 m³ /t
Luftmængde max.: 452 m³ /t
Lyd niveau: 49-67 dB(A)

Vejl. pris: 9.999.-

NYHED
THERMEX SCANDINAVIA A/S

Læs mere om model Newcastle på www.thermex.dk eller kontakt din
Thermex-konsulent for yderligere info og en attraktiv nettopris!

Farøvej 30 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 62 33
Valhøjs Allé 190 · 2610 Rødovre · Tlf. +45 36 70 70 29
www.thermex.dk · info@thermex.dk

