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”Planløst” lød den hårde dom i New York Times over dette års
CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas. De britiske
kolleger på The Sunday Times fandt tilsvarende, at forbrugerne
er ”data-mætte”.
Hvidvare-Nyt vil i al beskedenhed gerne hjælpe vore udenlandske kolleger – og de danske forbrugere.
En messe med mere end 20.000 nye produkter kan ikke have

CES 2015: DET SMARTE HJEM KOMMER DRYPVIST

en større plan. Alligevel var der på CES 2016 tydelige streger

Mens mange medier i år udnævnte årets CES-messe til at
være kedelig, så var der alligevel meget at komme efter.

til fremtidens hjem, livsstil og produkter.
1) Det smarte hjem kommer ikke til os i ét stykke. Det kommer
bid-for-bid med nye, intelligente apparater og funktioner.
Forbrugerne kommer ikke til at tale om Internet of Things.
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TEMA: ROBOTTERNE ARBEJDER
I DET SKJULTE

Vi kommer til at bruge det – som funktionalitet.
2) Køkkenet er hjemmets nye centrum, ikke stuen. Køleskabs-

Robotteknologien er central
for hvidevarebranchen, og
robotbaserede teknologier
rykker ind i hjemmet, uden
vi nødvendigvis lægger mærke
til det.

døren kan blive hjemmets interaktive centrum. Køleskabsdøren bliver måske det sted, hvorfra du køber ind!
3) Robotter vil følge os. Det kan godt være, vi ikke styrter ud
og køber data-sengen, robot-grillrenseren eller robot-bartenderen i morgen. Men robotterne er kommet for at blive –
og de er kommet for at blive ”almindelige” i vores hverdag.
4) Data er overalt – og det er irrelevant, om vi er datamætte.
Forbrugernes opgave er, nu som før, at vælge deres egen
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SKYFRI HIMMEL PÅ MARKEDET

22

SMÅAPPARATER I GÅGADEN

personlige måde at forholde sig til data, robotter mv. på.
Hjemmet er jo ikke en teknologiudstilling, men et sted,

FEHAs markedsdata taler et klart sprog: 2015 var et
godt år.

hvor vi skal trives og have det ”på vores måde”.
Så mediernes hårde dom over dette års CES tror vi ikke rigtig
på. Vi tror, at de vigtigste nyheder også fra dette års messe
vil sprede sig fra Vegas – via IFA messen i Berlin – til danske
butikker og til danske hjem.
I dette nummer har Hvidvare-Nyt – ud over CES – sat fokus
på, hvad Danmark og danske virksomheder bidrager med på
robot-området.
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FONA har valgt at tage småapparater ind i samtlige
deres butikker.

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med
redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med kildeangivelse.
Forside: Robotterne er kommet for at blive i de danske
hjem, men de er for det meste meget mere skjulte, end den
man kan se på forsiden af dette nummer af Hvidvare-Nyt.
Foto: Jakob Larsen Medgyesi.
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BRANCHEN OG VERDEN
Mediation af klager

www.feha.dk

Fra og med oktober 2015 går forbrugernes klage over fx hvidevarer ikke
direkte i Forbrugerklagenævnet.
Inden forbrugerens klage bliver til
en egentlig sag, skal Forbrugerstyrelsen forsøge at mediere partnerne,
dvs. afgøre sagen i mindelighed mellem
forbrugeren og den erhvervsdrivende.
Først når det står klart, at mediation
ikke er mulig, vil sagen overgå til
behandling i klagenævn.

FEHA går ind i 2016 med
ny-designet hjemmeside – kig
forbi på www.feha.dk

Unfair TV-test
Whiteaway runder mia
Dyson
– medlem i CECED
Den britiske støvsugerproducent, Dyson,
er pr. nytår optaget som direkte medlem
i den europæiske producent-forening,
CECED.
Dyson er stiftet i 1970’erne af ingeniøren James Dyson,
der udviklede bl. a.
den poseløse støvsuger.
Dysons produkter
forhandles i Danmark
af Witt.

Whiteaway Group, der dækker over hvidevareportalen whiteaway.com i tre lande
samt detailkæden Skousen i Danmark og
Norge, viser i sit årsregnskab for 2015
massiv fremgang.
Totalomsætningen for Whiteaway
Group når for første gang over milliarden,
nærmere bestemt 1,3 mia. kr.
”Vi nytænker og er ikke bange for at
gøre tingene anderledes end traditionelle
spillere”, siger adm. direktør og stifter af
Whiteaway, Johannes Gadsbøll.
Whiteaway, der startede som et hobbyprojekt for Esben og Johannes Gadsbøll i
2003, har i 2015 øget medarbejderstaben
med 40%.

2015 sluttede med endnu et eksempel på, at forbrugerinformation på
TV kan være useriøs underholdning.
15. december bragte TV2 i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk
og Morten Spiegelhauer en stort
anlagt test af vaskemaskiner, der
ifølge programmet skulle testes
samtidig.
Det fremgik ikke, at de fem udvalgte vaskemaskiner i testen stammede fra tre forskellige tests i 2014
og 2015. Og at to af de testede
modeller for længst var taget af
markedet, da testen kørte over skærmen.
FEHA har påpeget misforholdet
over for TV2, Forbrugerrådet Tænk
og produktionsselskabet Doceye.

DI: Køb og sælg WEEE
DI vil have brudt kommunernes monopol på
affald for at fremme den cirkulære økonomi.
Det fremgår af organisationens nye miljøpolitik, hvor DI lægger op til, at producenter i
højere grad end nu får adgang til de ressourcer,
der ligger i bl. a. elektrisk og elektronisk affald
(WEEE).
DI foreslår bl. a. med inspiration i bekendtgørelsen om genbrug af Nespresso-kapsler, at
kommunernes eneret til at anvise behandling
af affald ophæves.
Vaskemaskine på vejen – hvis er du,
hvis er du … ?
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Vores nye serie af vaskemaskiner &
vaske-/tørremaskiner, har fået forbedret MixPowerSystem (MPS+).
MPS+ mixer vand og sæbe, inden
det sprøjtes igennem en dysse i døren. Dette sikrer bedre opløsning af
sæben og giver et bedre sæbeoptag i tøjet. MPS+ giver derfor bedre
vaskeresultat, og mulighed for at
vaske fuld kapacitet på bare 59 min..
Eller 20oC vask der giver samme
vaskeresultat, som hvis der var vasket
ved 40oC.
Den viste model er GVW 5107
LWHC, som er en vaske-/tørremaskine
der vasker 10 kg tøj og tørrer 7 kg.
Det er muligt at vaske og tørrer 7 kg i
én cyklus. Den har derudover LCD
Touch display samt Inverter motor,
som sikrer lang levetid, lavt energiforbrug og lydniveau.

I vores nye serie af vaskemaskiner &
vaske-/tørremaskiner, findes der også
slim modeller.
GV3 115 D2, er en vaskemaskine
der kun er 33 cm dyb. Den vasker op
til 5 kg tøj, og har Digitalt Display der
viser resttid.
GV3 115 D2 har en let og overskuelig betjening. Der er mulighed for
forvask og den har 3 kvik programmer
(14’, 30’ og 44’). Vi har også udstyret den med speciel programmer til
Jeans, Hånd- & Uldvask samt EcoMix
20oC vask.

www.candy.dk

CES 2016
CES 2016 NYHEDER

TUNGEBØRSTE OG ÅND-O-METER
Philips storsatser på sundhedsprodukter,
der udvider markedet og giver nye data.
På CES viste den hollandske producent
bl.a. en tungebørste (foto) og et ånd-ometer (breath-o-meter), så det biologiske
miljø i mundhulen kan forbedres.
Data om sundhed er, siger Philips,
interessante ikke alene for den enkelte
forbruger, men også for sundhedsvæsen
og forsikringsselskaber.

Whirlpool viser fremtiden: uintelligent flade bliver interaktiv.

WHIRLPOOLS INTELLIGENTE BAGVÆG
Whirlpool har fokus på flader i køkkenet, som i dag er ”uintelligente”, men som kan
fyldes med interaktivitet og rig information.
På CES 2016 viste den amerikanske producent denne køkkenbagvæg, hvor der bag
kogesektionen er en (eller flere) tablets med interaktiv adgang til information om såvel
Tungen lige i munden – og renset. Nyt produkt
fra Philips.

madlavningen, familiens gøremål samt verden i det hele taget.
Bagvæggen er fortsat en prototype, men tiltrak stor interesse.

BOSCH TIL HELE ØKOSYSTEMET
Bosch har i mange år været på CES – primært for at fortælle om, hvordan den tyske
gigantvirksomheds sensorer indgår i en bred vifte af elektriske og elektroniske produkter,
fra selvkørende biler til kaffemaskiner.
Inden for hjemmets apparater følger Bosch samme logik på CES. Der er ikke fokus på
enkelte produktnyheder, men på hele hjemmets sammenkoblede øko-system af apparatur.
Her BSH-væggen om det kommunikerende hjem 2016.

SOV GODT
Søvnen fylder op mod en tredjedel af
forbrugernes liv.
CES 2016 viste, at også på det område rykker data og elektronik ind, hvis
forbrugeren er interesseret.
Samsung viste igen sin Sleep Sense
(fra IFA-messen). Den opkoblede dataseng IT by Sleep Number (ItBed.com,
foto) vandt en CES Innovationspris,
ligesom en særlig ”sove-telefon” for-

▲

met som et hårbånd blev præsenteret
Sensorer i alle produkter. Bosch viser, hvordan hjemmet kan blive en enhed.

(SleepPhones.com).
Hvidvare-Nyt 1 • 2016
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DANSK DESIGN
Den der venter
på noget godt,
behøver ikke
at vente længe.

STYLER
Dyrt tøj, god opbevaring.
Det skal være slut med krøllet og
slidt tøj.
LG præsenterede den nye version af LG Styler – et ”aktivt”
garderobeskab, der renser skjorter,
kjoler og andre klædestykker ved
hjælp af damp. Den nye Styler
kan desuden fungere som tørreskab og som en mere skånsom
udgave af en tørretumbler …

Mindre slitage og mere friskhed i tøjet. LG Styler i
ny version.

DISPLAY I LÅGEN
I lighed med CES 2015 præsenterede LG en dobbelt vaskemaskine (twin wash), som
foruden en almindelig vaskemaskine rummer en lille vaskemaskine (3 kg.) for neden, i
foden af apparatet.
Twin Wash 2016-modellen er i nyt design og har som noget nyt display i selve lågen
til vaskemaskinen.

FOD PÅ DET
En detalje fascinerede mange
på LG’s stand: køleskabet åbnes
ved, at forbrugeren træder hen
til det og med foden bryder en

Vi bliver hele tiden mere kostbevidste. Og vi bruger mere og
mere tid på at tale om mad, se
på mad og lave mad. Tid, som vi
ikke altid har. Indtil nu.
Nu afliver vi myten om, at
lækkert mad er tidskrævende.
Med den nye iQ700 indbygningsserie tilbereder du god
mad med perfekte resultater
på op til 50 % kortere tid.
Så hurtigt, at du ikke behøver
at vælge mellem at træne, lave
vildtgryde eller tage på fisketur.
Vi præsenterer ny innovativ
teknologi i køkkenet, så du kan
få mere fritid. Og du kan nyde
lækkert tilberedt mad hver
eneste dag.

laserstråle i gulvet.
Ikke set før og - sammen med
”knock on” – en af flere nye
”små” innovationer, der gør, at
LG Signature kommer til Europa senere på
året – med dansk designer bag.

forbrugerne ikke behøver sætte

LG SIGNATURE
– MED DANSK DESIGN

overflader.

fingre og hænder på de smukke
Ifølge LG er den nye laseråbning så smart, at den kun rea-

Det danske pressehold i Las Vegas rykkede en
ekstra gang i stolene, da LG på virksomhedens
pressemøde præsenterede designeren bag den
nye satsning: Signature-serien.

gerer på noget tungt, fx tryk fra
en fod. Hunden løber forbi, uden
at køleskabet åbner.

Signature-produkterne skal gennem bedre
design løfte LG op i en ny liga, hvor der konkurreres i den dyrere ende af markedet.
Designeren bag Signature er dansk – og ind på
scenen trådte 50-årige Torsten Valeur, tidligere
(på radio/TV området) mangeårig designer for
Bang & Olufsen.
Torsten Valeur fandt, at det gode design er
”som at give en gave” og havde i udformningen
af Signature-serien lagt væk på, at produkterne
skulle være enkle, intuitive og behagelige.
LG Signature, som omfatter samtlige hvidevareprodukter, kommer til de europæiske markeder
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senere i 2016.

Åbn dit køleskab med foden – sådan.

iQ700 – indbygningsserien, der
giver dig tid til spontanitet.
Se mere på siemens-home.dk/
iq700

Nyhed! Slow food på den
hurtige måde.
De nye iQ700 indbygningsovne reducerer tilberedningstiden med op til 50 %.
siemens-home.dk
Med de nye iQ700 indbygningsovne kan du tilberede maden op til 50 %
hurtigere. Den innovative funktion varioSpeed reducerer tilberedningstiden, mens råvarernes høje kvalitet bevares. Vi præsenterer nu en ny
innovativ teknologi, hvor du kan tilberede et lækkert måltid på langt
kortere tid. Så får du mere tid til spontanitet. Bon appétit!

Siemens. Fremtiden flytter ind.

AKTIV KØLESKABSDØR

Samsung – ind i kampen om den intelligente
køleskabsdør. Foto: Samsung.

KØLESKAB MED SNAPSHOT
Samsungs Family Hub har ud over skærmen et par funktioner, som let drukner i
drønet fra produktpræsentationen.
Køleskabet er udstyret med et kamera,
som automatisk tager et billede af køleskabets indhold, når døren lukkes. Dette
foto er tilgængeligt for forbrugeren på
en app – og kan naturligvis bruges i
Food management – automatisk snapshot af dine aktuelle madvarer.
Foto: Samsung

supermarkedet på indkøb. Jo, der er
hindbærmarmelade eller nej, vi mangler
skummetmælk …
Andre end Samsung havde på CES

Samsungs helt store produktnyhed på CES – inden for ”home appliances” – var

lignende tanker. Den franske start-up

Family Hub – køleskabet med interaktiv skærm i lågen.

virksomhed Triby viste på CES Unveiled

På den ene side deja vú, for andre producenter har tidligere lanceret noget lignende, fx Electrolux og LG, uden afgørende markedsmæssig succes.
Samsungs ambition med Family Hub er at gøre køkkenet til hjemmets center og
køleskabet til hjemmets ”center piece”.
Det er, hvis man skal tro Samsungs europæiske markedschef Rory O’Neill, ikke

en tilsvarende teknologi, hvor et kamera
tager et foto af køleskabets indhold ved
dørlukning.
Der er, hverken for Samsung eller
andre hvidevare-producenter på CES,

noget tilfælde, at Samsung tager satsningen på den interaktive køleskabsdør netop

tvivl om, at ”food management” bliver en

nu:

væsentlig trend i årene fremover.

”Vi reagerer på beviselig adfærd hos forbrugeren. Vi iagttager ”the millenials”, de
der er født ved årtusindskiftet. De reagerer på enhver glasplade ved at tro, at den er

KØLESKAB MED DØRSALG

interaktiv”.

Endelig har Family Hub, foreløbig i USA,

”Vi har naturligvis længe haft et godt øje til køleskabsdøren. Den er perfekt som
center piece i køkkenet og det sted, hvor familien samler og udveksler information.
Vores analyser har længe peget på, at køkkenet har overtaget stuens plads som
hjemmets centrum. Det centrum vil vi gerne give interaktivt indhold”.
”Samsung taler ikke om Internet of Things. Vi taler om, at forbrugeren skal have
funktioner, der giver mening. Vi andre fik nye teknologier gennem jobbet, PC’en osv.
De unge forventer at få nye teknologier overalt og kunne gå i gang med det samme.

en anden usædvanlig funktion: internet-handel direkte fra køleskabsdøren.
Køleskabet kan kobles direkte med
fx forbrugerens Master Card. Du kan via
skærmen på døren bestille og betale
varer med det samme.
”Vi flytter købet til det sted, hvor for-

Vi forventer, at Family Hub kommer til at være svaret på netop dette”.

brugeren har sit behov”, siger Rory Mc

Skærmen i døren er indtil videre begrænset til et fire-dørs amerikanerkøleskab af

Neill, Samsung, om den ny funktionali-

den brede slags, som sælger bedre i fx USA end i Danmark.
Der er imidlertid, siger Rory Mc Neill, intet til hinder for, at der kan komme skærme
også i andre modeller.
Family Hub kommer til det danske marked i 2016.
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tet.
Family Hubs funktionalitet giver unægtelig nyt indhold til det gamle begreb
”dørsalg”…

ROBOTTER 2016
CES havde i 2016 udvidet sit robotområde – og kunne præsentere en sand
perlerække af robotter, som det ville føre for vidt, at Hvidvare-Nyt dækkede i
detaljer.
Af udvalgte robotter kan nævnes:

YOUBOT
Kinesiske Haier fremviste på CES-messen nok den mest nuttede robot – med
de to Youbots, der som hvalpe tumlede
rundt på standen.
Ideen med Youbot er enkel: den er
”dine øjne” og kan overvåge hjemmet,
når du ikke er hjemme. Desuden kan
den, ifølge standens medarbejdere, være
legetøj og ”kæledyr” for børn og voksne.

GRILLBOT
En ”ældre herre” blandt robotter – allerede i 2012 udvalgt af Oprah Winfrey som bedste
innovation.
Grillbot rengør naturligvis din grill – og nyheden i årets udgave er, at Grillbot har fået
bedre, mere skånsomme børster og flere programmer at vælge imellem, så både det hårdeste og det blødeste skrabes af.
Allerede nu er der solgt 80.000 Grillbots i verden, oplyser producenten.

BUDGEE
Er indkøbene tunge? Så
er en anden robot med
personlighed, Budgee, den
ideelle hjælper.
Budgee kan programmeres til at følge fx en ældre
på indkøb, klare fortove og
holde kursen. Budgee følger
en sensor, du bærer eller
sætter fast i fx rullestolen.
New Jersey-firmaet bag
Budgee har allerede, efter
det oplyste, dansk distributør i form af Blue Ocean
Robotics.

▲
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2016 bliver et
spændende Miele-år
i Danmark – det er
nemlig i år vi fejrer
50-års jubilæum!
I den anledning vil vi naturligvis
give den fuld gas med en masse
attraktive jubilæumskampagner.
Den første jubilæumskampagne,
der skydes i gang, er vores
store kampagne for induktionskogeplader, som løber hele året
fra d. 1. februar og helt frem til
d. 31. december 2016.

ROBOT-BARTENDEREN
Hvis fjernstyrede kaffemaskiner kan sælge, så kan app-styrede drink-mixere vel også.
Sådan må Somabar have tænkt. Produktet, fremvist på CES Unveiled, styres ikke
af et display, men af din smartphone. Somabar ligger i grænselandet, hvor robot og
”smart apparat” maskine mødes.

Budskabet er enkelt:
Køb i anledning af Mieles
50-års jubilæum en valgfri
Miele induktionskogeplade,
og få det eksklusive grydesæt
fra Iittala/Miele med i købet

PATIN
”Patin” betyder
”at skøjte” på fransk.
Patin kan nærmest

– værdi kr. 2.396,-.
Alt du skal gøre, er at sørge for,

beskrives som et

at du har Mieles POS-materiale i

”bæremodul” til

butikken. Pakken indeholder nem-

hjemmet, så fx potteplanter kan køres

lig en lille folder, som du skal give

derhen, hvor lyset

til alle de kunder, der køber en

måtte være. Det

Miele induktionskogeplade.

synes også at være

Bemærk altså, at denne kampagne

tilfældet, at robotten
fx kan bringe kaffemaskinen ude fra
køkkenet ind i stuen.
Producenten hed-

omfatter alle Mieles induktionskogeplader!
Kunden skal herefter ind at regi-

der, passende, Flower

strere sig på

Robotics.

www.emiele.dk/grydesæt, hvorefter vi sender en værdikupon til
Mieles webshop på grydesættet
fra Iittala/Miele.

Vi ønsker dig en rigtig
god jubilæumskampagne
og et fantastisk Mielejubilæumssalg!  
12
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ROBOTTERNE
IND I HJEMMET
Vi har de seneste år oplevet, at robotteknologien er rykket ind i
de danske hjem. Robotstøvsugere er et stort hit, og flere og flere
vælger at lade græsplænen passes af en plæneklipperrobot.
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

M

en hvilket potentiale er der for
robotteknologi i husholdningen
i fremtiden? Der er ingen tvivl
om, at vi kun har set den spæde start,
og at de allerede gængse typer af
robothusholdningsapparater, som netop plæneklipperen, vil vinde langt større indpas i hjemmene.
Men robotteknologi er langt mere
end blot en smart støvsuger, og de vil
langsomt, men sikkert blive en større
del af vores dagligdag – og de bliver
hele tiden smartere og smartere.
For eksempel har man ved et forskningsprojekt ved Cornell University i
USA lavet en robot, The RoboWatch
Project, der kan lære at lave mad ved
blot at se videoer på YouTube. Hvis
den skal lære at lave en omelet, så ser
den en masse videoer, hvor folk laver
omeletter, og ud fra disse finder den
selv de enkelte skridt til, hvordan den
skal lave den. Det er noget, der potentielt vil kunne bruges i husholdningen,
for eksempel hos handicappede, der
ikke selv er i stand til at lave mad.

Robotterne er til for os
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Robotterne arbejder i det skjulte
Robotteknologi i hjemmet er meget
mere end det åbenlyse, som for eksempel robotstøvsugere. Faktisk er robotteknologien noget af det, der gør det
muligt at producere smarte løsninger i
moderne ovne og vaskemaskiner.
Ifølge Troels Oliver Vilms Pedersen
fra Teknologisk Institut i Odense er
en robot en kombination af processorkraft, sensorer og bevægelige dele, og
det er noget, man eksempelvis bruger
i moderne, smarte vaskemaskiner,
som selv er i stand til at registrere for
eksempel mængden af tøj via sensorer.
Det gør det muligt for den at beregne
den optimale vaskeproces. Det samme
gælder i en moderne ovn, som kan
finde det optimale bageprogram.
– Der er mange processer i nutidens
produkter, der er baseret på robotteknologi. Når vi hos Miele eksempelvis
har udviklet en ovn, der automatisk

kan styre processen mod de perfekte
bageresultater, så skyldes det også, at
ovnen er udstyret med teknologi, som
benyttes i robotter. Dette opfatter folk
ikke som en robot. Mange produkter
vil i fremtiden som sådan ikke blive til
robotter i klassisk forstand, men mere
få indbyggede robotfunktioner, fortæller Asger Bache.
Og Troels Oliver Vilms Pedersen
fremhæver netop også den skjulte robotteknologi i hjemmet:
– Et af de steder, hvor robotteknologien er skjult og stille og roligt kommer
ind, uden at man opdager det, er i de
produkter, som man kender i forvejen.
Blandt andet har en moderne vaskemaskine de tre komponenter, vi leder
efter, når vi skal definere en robot.
Så robotterne har allerede i dag en
markant større tilstedeværelse i de enkelte hjem, end hvad man umiddelbart
skulle tro, og man vil ikke nødvendigvis
kunne genkende dem som traditionelle
robotter i fremtiden.

Robotterne ligner ikke robotter
I modsætning til i science fiction-film
skal vi ikke regne med, at vi i den nærmeste fremtid vil få robotter i hjemmet,
der kan alt. For det første eksisterer
teknologien ikke i en brugbar form i
dag. Der findes ikke en robot, der kan
bevæge sig ubesværet rundt i hjemmet,
og som kan klare alle opgaver fra at
støvsuge til at lave mad.
For det andet vil det være langt mere
økonomisk opnåeligt med robotter
med meget specifikke anvendelses-

▲

Netop muligheden for at hjælpe folk,
der ikke kan selv, er noget af det, som
Asger Bache fra Miele håber, at robotteknologi kan bruges til i fremtiden.
- Jeg håber, at vi bliver endnu bedre
til at hjælpe dem, der ikke kan selv. Vi
skal gå efter løsninger, der giver mening.
Hvis vi eksempelvis kan automatisere
eller forkorte opgaver, der gør, at familie, hjemmehjælpere m.fl. kan give
menneskelig opmærksomhed i stedet

for at skulle klare en masse praktiske
opgaver hos dem, der ikke kan selv –
så gør vi noget rigtigt, fortæller Asger
Bache.
Og Claus Tange fra Witt ser også
robotter som en teknologi, der skal
kunne give mere tid til samvær:
– Jeg håber, at forbrugerne bruger
deres sparsomme fritid på at nyde livet
og i stedet lade robotterne gøre det, de
er bedst til, nemlig at gøre en betydelig forskel i vores liv. Alt det, som vi
betragter som trivielle, men essentielle
pligter, skal vi trygt overlade til robotterne.

Troels Oliver Vilms Pedersen mener, at man
skal vende blikket mod plejesektoren for at se
de næste udviklinger inden for robotteknologi,
som vil ramme de private hjem.

Ifølge Troels Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut kan robotterne finde deres næste
store indtog i køkkenet, som her RoboChef fra Moley Robotics, der har arme produceret af
Universal Robots i Odense. Foto: Moley Robotics

På CES var der masser af robotter, og denne type vil man i fremtiden kunne bruge
som kontrolcenter til det smarte hjem.
Foto: Henrik Egede

Robotstøvsugeren er nok den mest genkendelige robot i hjemmet. Foto: iRobot/Witt

Denne japanske robotsæl kan give en følelse af nærvær
til demente og bruges i vid udstrækning i plejesektoren.

Denne automatiserede ske kan hjælpe handicappede med at spise selv, uden hjælp fra plejere.

Hos Teknologisk Institut i Odense arbejder man med en lang række felter inden for
robotteknologi, som man også vil kunne finde i almindelige hjem i fremtiden.
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muligheder. Det ser vi allerede i dag
med robotstøvsugerne, men ifølge
Troels Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut er der andre teknologier på vej, der vil gøre livet lettere for
forbrugerne. Et eksempel på dette kan
være madlavningsrobotter, som kan
installeres i køkkenet. En nyere virksomhed i Storbritannien, Moley Robotics, har allerede fremvist en fungerende
model, som har en forbindelse til Danmark, da selve robotarmene er fremstillet af en dansk virksomhed i Odense,
hvor der foregår meget forskning og
udvikling på robotområdet.
Robotten er installeret på en skinne
over køkkenbordet og kan så navigere
rundt på køkkenbordet og lave mad.
Potentialet i sådan en robot er enormt.
Ifølge Troels Oliver Vilms Pedersen kan
man forestille sig, at man vil kunne sætte den til at lave mad, inden man selv
kommer hjem via en app, hvor den selv
tager varerne i køleskabet, ligesom den
potentielt vil kunne tømme opvaskemaskinen. Det er noget, der fjerner de
trivielle opgaver, og den vil kunne være
en enorm hjælp for både travle familier
og for folk, der af den ene eller anden
grund ikke fysisk er i stand til at lave
mad selv.

Robotterne har begrænsninger
For at sådan en robot skal kunne fungere efter hensigten, er det vigtigt at
kende dens begrænsninger. Som det er
i dag, så er det afgørende, at den kender sit miljø. Den skal vide, hvor de
enkelte genstande skal stå, og den skal
kende alt ned til detaljer – for eksempel
vil man ikke bare kunne købe en tilfældig gryde, for selv små afvigelser
kan forstyrre dens arbejdsproces. Hvis
håndtaget er anderledes, vil den ikke
umiddelbart kunne gribe fat i det, så
derfor er det ikke noget, der nødvendigvis vil fungere optimalt i almindelige
hjem, sådan som det er nu, men teknologien udvikler sig konstant.
Ifølge Claus Tange vil vi i fremtiden
se en voksende kategori inden for sociale robotter i forskellige udgaver til kommunikation, sikkerhed og snart sagt
alt med smart home-interface. Mange
producenter arbejder i dag med det
intelligente hjem, hvor idéen er, at alle
hjemmets apparater kan være forbundet
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med hinanden og med selve hjemmet
i form af termostater, vinduer, fjernsyn
og så videre. I dag ser man, at man
så kan styre hjemmet og apparaterne
via en tablet eller mobiltelefon, men i
Asien har man en anden og mere fysisk
løsning. Hvorfor bruge mobilen, hvis
man i stedet kan tale med en robot,
som den man ser på forsiden af dette
nummer af Hvidvare-Nyt.
Den lille robot kan fungere både som
vækkeur og som kommandocentral for
hjemmet. Man vil kunne sige til den,
at den skal tænde for kaffemaskinen
eller skrue op for varmen, og på den
måde vil den være adgangspunkt til
det smarte hjem – en form for legemliggjort udgave af de apps, vi i dag bruger.

Robotterne siver ned til forbrugerne
En stor del af udviklingen inden for
robotteknologi foregår naturligvis i
industrien, hvor det ofte er robotter,
der producerer de varer, vi køber i
butikkerne, men meget af den teknologi, der udvikles til industrien, får også
på sigt anvendelsesmuligheder i private
hjem, for eksempel sensorteknologi.
Et andet felt, der er med til at drive
teknologien, er pleje- og sundhedssektoren. Robotstøvsugerne fik deres
første indtog i plejehjem, og det er
herfra, de har bredt sig ud i de private
hjem, og det er netop også plejesektoren, vi skal vende blikket mod for at få
en idé om, hvad der vil være det næste,
vi kommer til at se i private hjem, fortæller Troels Oliver Vilms Pedersen.
I plejesektoren handler det ofte om
at finde teknologier, der gør hverdagen
nemmere for ældre og handicappede,
og nogle af disse teknologier vil også
kunne bruges uden for plejesektoren.
Mange af teknologierne vil naturligvis være meget målrettet folk med
handicap eller andre skavanker, der gør
det vanskeligt for dem at føre en normal tilværelse uden hjælp. Det kan være
en lille robotarm på spisebordet, der
holder en ske, som kan hjælpe folk med
at spise, selvom de måske ikke selv er i
stand til at holde bestik. Eller det kan
være kørestolsbrugere, der får installeret køkkenskabe, som kan sænkes ned,
så de selv kan tage ting fra skabene.
Eller det kan være robot-kæledyr, som
man allerede i dag ser på danske pleje-

hjem, som giver demente nærvær.
– Plejesektoren er der, hvor man vil
kunne finde sine fremtidige produkter,
for der er så meget udvikling på det
område i øjeblikket med robotteknologi, at det på en måde er en krystalkugle
for, hvad hvidevarebranchen fil kunne få
at handle med om 5-10 år. De teknologier, man i dag udvikler for at gøre
livet lidt lettere for handicappede, er
et godt sted at få pejling om, hvad der
er på vej, fortæller Troels Oliver Vilms
Pedersen.

Robotterne i fremtiden
Både hos Witt og hos Miele ser man et
stort potentiale for robotter i fremtidens danske hjem.
Asger Bache fortæller:
– Alt, hvad der kan give ekstra fritid
eller velvære til danskerne i almindelighed, er sikre succesområder. Danskernes stræben efter at dyrke krop og sjæl,
samtidig med at de vil have tid til at
dyrke familielivet, efterlader mange
muligheder for brug af robotteknologien.
Mere konkret forudser Claus Tange
en væsentlig vækst for robotteknologien:
– Vi formoder, at der i 2020 vil være
10% penetration af robotteknologi i
hjemmet, op mod 20% i 2025. Det er
– som det var med tørretumblerne for
20 år siden – enormt! Kvaliteten er i
dag helt i top, og robotterne yder
maksimalt. Derfor tror vi på massiv
vækst.
Med de nye teknologier, blandt andet fra plejesektoren, forventer Troels
Oliver Vilms Pedersen, at branchen
går nogle gode tider i møde, for der vil
komme et ryk baseret på disse teknologier: ”Der er masser af ting, som folk
stadig gør i hjemmet,
som kan løses med
disse teknologier,
der kan hjælpe
folk med at
passe deres
hjem.”

➜ BRANCHENYT

Ny hos Vestfrost
Vestfrost har den 1. januar 2016 ansat
Bente Sund som Country Manager.
Måske kender du hende allerede?

Bente Sund, der er uddannet HD (Afsætning) og
Cand. Jur., kommer
senest fra en stilling
som Business Developer
hos ADVODAN.
Bente Sund har

Ny direktør hos Miele A/S

en lang international
karriere bag sig fra
blandt andet Bosch

Miele siger med vemod farvel til direktør Anders Rubæk, der efter

og Philips, hvor hun

32 år hos Miele har valgt at trække sig tilbage.

har været beskæf-

Samtidig byder vi Søren Rye, der tiltræder som ny direktør hos

tiget inden for salg

Miele pr. 1.2.2016, velkommen.

og markedsføring af

Søren kommer fra en stilling som Country Manager hos Nestlé i

el-værktøj, klima-

Danmark og har været i dette job i ca. 4 år. Tidligere har Søren været

styring og belysning

hos Hasbro, Valora og Beauvais – alle jobs med fokus på salgsdelen

m.m. til førende

for disse virksomheder.

detailkæder i Europa.

Vi håber, at branchen vil tage godt imod Søren.

Formandsskifte i Handelsfagskolens bestyrelse
Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail, sætter sig i
formandsstolen i Handelsfagskolens bestyrelse.
Jens Birkeholm, der er direktør i branche-

dere, en engagereret ledelse og rigtigt

organisationen Dansk Detail, afløser

lækre rammer for undervisningen. Som

Henrik Dybdahl, HR-direktør i Matas,

formand vil jeg fokusere på, at skolen

som formand i Handelsfagskolens be-

drives og udvikles på en sådan måde,

styrelse. Henrik Dybdahl har siden 1992

at det er til glæde for kunderne, nemlig

været et stort aktiv i bestyrelsen som

de butikker, der sender deres elever til

menigt medlem, næstformand og de

Handelsfagskolen, og på at driften og

seneste fem år som bestyrelsesformand.

udviklingen af skolen sker på et forret-

Han udtræder af bestyrelsen for at kunne

ningsmæssigt grundlag,” fortæller Jens

koncentrere sig 100% om jobbet som

Birkeholm.

Jens Birkeholm.

for detailhandlens vilkår,” siger Jens

HR-direktør.
Stort indblik i detailbranchen

Birkeholm.
Handelsfagskolens Direktør, Pia Ager-

Glæder sig til udfordring

Jens Birkeholm har et indgående kend-

Den nytiltrådte formand, Jens Birkeholm,

skab til detailhandel. Han har de seneste

bæk Marlo, hæfter sig positivt ved, at

kender Handelsfagskolen særdeles godt,

15 år været direktør for Dansk Detail,

den nytiltrådte bestyrelsesformand repræ-

idet han har haft plads i skolens besty-

der repræsenterer omkring 2.000 med-

senterer en af detailhandlens store bran-

relse siden 2000. Nu ser han frem til at

lemsvirksomheder i mode-, livsstils- og

cheorganisationer.

påtage sig udfordringen som formand og

boligbranchen. Han sidder desuden i

til det fremtidige samarbejde med besty-

Uddannelsesnævnet for detailhandelsud-

sesformand, der repræsenterer et bredt

relseskolleger, ledelse og medarbejdere.

dannelser, hvor han repræsenterer Dansk

udsnit af detailhandlen. Jens Birkeholm

Erhverv Arbejdsgiver.

kender præmisserne for branchen og

”Jeg er glad og stolt over at overtage

”Vi er rigtig glade for at få en bestyrel-

”Jeg tror, at de erfaringer og den ind-

vil kunne være med til at sikre, at Han-

at handelsskolerne lever i et udfordrende

sigt, jeg har i detailhandel, kan bruges af

delsfagskolen også i fremtiden udvikler

miljø for tiden. Handelsfagskolens styrker

skolen, så vi sikrer, at skolen hele tiden

sig i en retning, der opfylder detailhand-

er høj faglighed, engagerede medarbej-

har en god forbindelse til og forståelse

lens behov,” fastslår hun.

formandsposten, men også bevidst om,
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ANNONCE

EURONICS godt fra start
I sandhed et spændende og travlt år for A/S El-Salg,
men travlt på den gode måde! Vi ser tilbage på året og
noterer pæn fremgang i samtlige produktgrupper og i
antallet af nye aktionærer!

AF CLAUS
CHRISTENSEN,
KÆDECHEF I
A/S EL-SALG

V

i har med stor succes ændret forretningsmodellen for Elsalg-kæden,
så konkurrencekraften er steget
betragteligt ude i den enkelte butik.
Samtidig har vi etableret en hel ny kæde
af kombi-butikker, der tilbyder både
forbrugerelektronik, hvidevarer og små
elartikler. Det er med stor tilfredshed, vi
ser, hvorledes butikkerne er kommet fra start, og at grundstenen til fundamentet holder hele vejen! Vi glæder
os til at byde nye aktionærer og kolleger
velkommen i 2016.
Synergierne var også til at få øje på,
da vi i 2015 indgik et pan-nordisk joint
venture samarbejde med svenske Electra
AB, som vi jo kendte så godt fra vores
fælles medlemskab af Europas næststørste
indkøbsforening, Euronics International.
Mens vore kompetencer var indenfor
MDA, SDA og belysning, var deres
kerne-kompetence indenfor forbrugerelektronik, IT og Logistik. Bedre forudsætninger for et frugtbart ægteskab er
svære at finde.
Konkurrencen i vores branche er benhård, har altid været benhård og forbliver
det såmænd også fremadrettet, så det
stiller store krav til os alle, hele tiden at
opsøge og vurdere de muligheder der
spirer og realiserer markedspotentialet.
Til trods for den hårde konkurrence
er der plads til os alle, idet vi jo betjener
forskellige segmenter. Der vil altid være
plads til en kombination af store kæder
og faghandel eller specialister, som vi
gerne kalder os. I dag er prisen jo blot
en hygiejne faktor, hvorfor andre faktorer
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som nærhed, ekspertise, sortiment og
totalløsninger er blevet særdeles væsentlige!
Vore kunder har hele verden som
markedsplads og kan finde information
og priser på produkterne med blot et
enkelt klik på deres smartphone, så det
gælder om at være til stede, hvor kunden
søger sine informationer. Da vi ikke kun
leverer ydelser og service frem til stikkontakten, men, populært sagt, faktisk
også fra stikkontakten og bagud, har vi
jo nogle helt unikke muligheder for at
skabe tætte relationer til vore kunder.
Denne position er singulær, når vi
glider over i næste dimension af den
dominerende handels-platform, hvor
omni-channel afløser cross-channel.
Man taler jo meget om at forstå kundens
rejse, men ligeså vigtigt er det at fortælle
kunden, at hos os rejser de på business
class.
Når vi nu har adgang til alle facetter
af forbrugerelektronik, har vi, via vores
medlemskab af Euronics International,
også stor fokus på IoT. Det er stadig på
et tidligt stadie, hvor funktionerne og
mange forskellige platforme gør det lidt
abstrakt, men der går ikke længe, inden
det bliver meget anvendeligt for den
almindelige forbruger, og så er vi klar
til at rådgive og vejlede vores kunder i
valget af de rigtige produkter – igen en
specialistfunktion vi er klar til at varetage.
Flere økonomiske prognoser peger på,
at også 2016 bliver et rigtigt godt år for
forbrugernes privatøkonomi og dermed
lysten til at investere i vores produkter.
Denne antagelse, kombineret med vores
ambitioner, vil medføre endnu et travlt
år med spændende projekter og hårdt
arbejde, men vores højest prioriterede
opgave er dog fortsat at vedblive at have
tilfredse kunder og aktionærer.

Endelig en rigtig
stærk støvsuger
uden ledning.

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.
– 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

2015: BOOM-ÅR
Meget kan bortforklares. Der skal dog et usædvanligt stærkt hold spindoktorer
til at redde FEHA-direktørens spådom om 2015-markedet.

AF HENRIK EGEDE, DIREKTØR, FEHA

V

i citerer fra Hvidvare-Nyt 1-2015:
”på baggrund af de positive 2014tal er det svært at forestille sig stor
samlet vækst i 2015 … De store apparater ender i 0 eller lige derover. De små
vil ende i et plus på 2 pct…”.
Sikke noget sludder. 2015 var et
boom-år – med stort set alle kategorier som trækheste, hvis man skal tro
FEHAs markedsdata.
Væksten for afsætningen af store
apparater (hvidevarer) var på 10,2%
målt i styk, 8% målt i værdi.
Væksten for afsætningen af små apparater var 9,2% målt i styk, 10,1% målt i
værdi.

Trækheste

Det ser dog ud som om, opvaskemaskiner (18%) og vaskemaskiner (17%)
har haft særlig fremgang, formentlig
trukket af de mange mennesker, der
skiftede bolig i årets løb.
Noteres skal også, at gulvkomfuret
for første gang taber den direkte kon-

FEHA plejer at identificere særlige
trækheste i markedet – og det er faktisk sværere i år, hvor stort set samtlige
produktgrupper inden for store apparater leverer bidrag til markedsvæksten.

AFSÆTNING 2015 – DET DANSKE MARKED 2015
Antal solgte styk i Danmark, hele tusinder (Kilde: FEHA markedsdata)

HVIDEVARER (STORE)
Vaskemaskiner
Køleskab og køl/frys
Opvaskemaskiner

Skyfri himmel
Allerede inden sommer stod det klart,
at året ville ende over det forventede.
I markedet lød også positive toner.
”Det går sådan set meget godt”, sagde
flere markedsansvarlige, der ellers ofte
er forsigtige i vurderingen.
Afsætningsvæksten i 2015 har mange
fædre: lav rente, livligt boligmarked,
fem-seks flade år og dermed et ophobet
behov hos forbrugerne for investeringer
i hjemmets udstyr. Hertil kommer en
fornuftig, høj beskæftigelse og en stabil
forbrugeroptimisme.
Med andre ord: skyfri himmel på en
række afgørende områder. De eneste
negative faktorer var en usikker verdenspolitisk situation, men den fik i
2015 ikke lov at kaste skygger over
privatforbruget.
Det gik endda mod slutningen af
året så vidt, at privatforbruget af flere
økonomer blev udset som en vækstfaktor i sig selv.

Emhætter/emfang
Tørretumbler
Indbygningsovn
Indbygningskogesektion
Gulvkomfur
Frysekabe- og bokse
Microbølgeovn

SMÅ APPARATER (TOP-TI)
Støvsugere, alm. og hånd
Kaffe, pude og kapsel
El-kedel
Kaffe, filter
Bordblender
Strygejern
Håndmixer
Stavblender
Saftcentrifuge
Røremaskine
0
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I hvert nummer af Hvidvare-Nyt bringer vi et snapshot fra detailleddet.
Vi vælger en ny hvidevarebutik et sted i Danmark, som vi stiller de samme seks spørgsmål,
så både kolleger i detailleddet og producenterne kan få et indtryk af, hvad der rører sig
der, hvor kontakten med kunderne er tættest – nemlig ude i de enkelte butikker.

frontation med indbygnings-kogesektionen.
Køleskabe og køle-fryseskabe havde
samme afsætning som året før. Her er
nye teknologier på vej, så man kan måske forvente en vækst i denne produktgruppe de kommende år.
Inden for små apparater er afsætningen af kaffemaskiner i fortsat vækst –
både filter og pude/kapsel. Markant
her er, at de helautomatiske espressomaskiner med 15.000 solgte begynder
at røre på sig.
Afsætningen af stickvacs er sprunget
i vejret fra 15.000 til 27.000 stk. Det
sker på baggrund af et fortsat positivt
støvsugermarked for de andre kategorier også, om end robotstøvsugerne
kæmper med at øge markedsandelen.
Saftcentrifugen fortsætter sin himmelflugt, nu med mere end 79.000
solgte styk. Se årets afsætningstal
andetsteds på siden.

2016
Efter fejlvurderingen af 2015-markedet
burde det være no-go for branchedirektøren at gætte på 2016-udviklingen.
Det tilrådes derfor læseren at stoppe
her ....
De, der læser videre, vil få følgende tip:
Vi tror på en fortsat positiv markedsvækst, primært baseret på at der fortsat står mange ældre hvidevarer derude, og at nye, energieffektive apparater med nye funktioner er i butikkerne.
Derfor: 2% for de store apparater
og 3-4% for de små apparater – men
naturligvis nu fra et noget højere
niveau end årene 2010-2014!

JOHNNI BØGELUND,
HVIDEVAREKONSULENT I
KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN, ST. AJSTRUP

➜ Hvad er det seneste apparat, du har solgt?
En samlet hvidevareordre til et helt hus – sammen med et JKE Design køkken, min kollega
solgte – i ordren indgik bl.a. Liebherr vinkøleskabet model: WTES 5972

➜ Hvordan er den seneste måned gået i
forhold til sidste år?

Vi har haft en forrygende december måned ca 15% foran 2014 – og tendensen
fortsætter ind i 2016, kan vi allerede mærke.

➜ Er der produkter, forbrugerne særligt spørger efter?
Lidt dyrere produkter – det virker til at folk har sparet op og har fået lyst til at
bruge penge på bedre kvalitet og funktionalitet med bedre features igen.

➜ Hvilke nye produkter/produkttyper er du personligt mest begejstret for

netop nu?

Dampovne efterspørges betydeligt mere end for bare et år siden – og det er et
produkt, jeg også selv er meget begejstret for.

➜ Hvilke initiativer har du i år for at styrke dit salg?
Helt generelt intensiverer vi i hele huset markedsføringen på mange parametre
og platforme i 2016 (tv, sociale medier, radio, print og web) Derudover har vi
mange faste kunder/erhvervskunder og sætter løbende initiativer i gang for at
få flere – og sidst men ikke mindst, så arbejder vi hele tiden med optimering af
udstillingen – og altså den måde vi præsenterer vores produkter for forbrugerne
– vi lever af at sælge oplevelser!

➜ Dit bud på 2016 – vækst, nul eller tilbagegang?
Ubetinget vækst – alle forudsætninger er til stede.
Hvidvare-Nyt 1 • 2016
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Småapparater i FONA
Elektronikkæden FONA har i løbet af efteråret 2015
udvidet sortimentet med produkter til husholdningen og
med produkter til personlig pleje.
Af Jakob Larsen Medgyesi

M

ed udvidelsen vil man nu kunne
købe blandt andet barbermaskiner, hårtørrere, kaffemaskiner, elkedler og en lang række andre produkter til køkkenet og til personlig pleje fra
et bredt udvalg af producenter i kædens
56 butikker, der typisk ligger placeret i
centrale dele af større byer rundt om i
landet samt i indkøbscentre.
Ifølge Michael Kjær, administrerende
direktør i F Group A/S, der står bag
FONAs 56 butikker, er det netop også
den centrale beliggenhed af FONAs butikker, der giver dem en fordel i forhold

til salg af SDA-proukter:
– FONA har implementeret et sortiment af SDA produkter i alle vores butikker hen over efteråret 2015. Vi finder,
at det er en naturlig produktgruppe for
FONA med de meget centrale beliggenheder, som vi har, og den store kundestrøm som der er i FONA butikkerne,
udtaler Michael Kjær til Hvidvare-Nyt.

Småapparaterne rykker ind i byen
Derved får handlende i bymidterne
i højere grad mulighed for at købe
SDA-apparater, som normalt ellers kun

Småapparaterne blander sig nu med
fladskærmene og spillekonsollerne i
FONA-kædens 56 butikker.

har været at finde i livstilsbutikker og
stormagasiner, ligesom produkterne nu
kan nå ud til en bredere kundegruppe,
der måske ellers ikke ville tage ud til de
store varehuse, der typisk ligger uden
for centrum.
Og Michael Kjær understreger, at
meningen med udvidelsen af sortimentet med småapparater ikke er, at FONA
skal blive en direkte konkurrent til de
store eletronikvarehuse, bare i bymidterne, da de på ingen måde har planer
om at starte salg af MDA-produkter i
FONA-butikkerne.

Vores nye serie af vaskemaskiner &
vaske-/tørremaskiner, har fået forbedret
MixPowerSystem (MPS+).
MPS+ mixer vand og sæbe, inden det
sprøjtes igennem en dysse i døren. Dette sikrer bedre opløsning af sæben og
giver et bedre sæbeoptag i tøjet.
MPS+ giver derfor bedre vaskeresultat,
og mulighed for at vaske fuld kapacitet på bare 59 min.. Eller 20oC vask
der giver samme vaskeresultat, som hvis
der var vasket ved 40oC.
De viste modeller er GV 1510 LWC2,
som er en vaskemaskine der vasker op
til 10 kg tøj. Den har derudover LCD
Touch Display, der giver et godt overblik og mange muligheder. GVH 9913
NA2 er en A++ kondens tumbler med
tanken placeret på døren. Det gør det
let at tømme og man glemmer det ikke.

www.candy.dk

MIDDAGSSELSKABER UDEN
BEGRÆNSNINGER – ASKO LANCERER
NY INNOVATIV XXL OPVASKEMASKINE
De nordiske lande og deres befolkninger skiller sig ud fra resten af verden

Har du nogensinde

på ét punkt, nemlig vores fælles tradition for at invitere gæster indenfor i

startet en tøjvask og

vores hjem. I stedet for at mødes på restauranter eller caféer foretrækker

efterfølgende opdaget,

vi at invitere hinanden hjem til middag og nyde hinandens selskab i mere

at dit favorittøj eller et

personlige rammer. Med den nye ASKO XXL opvaskemaskine er det nu

par umage strømper

muligt at invitere endnu flere gæster uden at skulle tænke på opvasken.

ligger tilbage i vaske-

Den nye XXL opvaskemaskine fra ASKO er en af de mest rummelige og

kurven? Samsungs

fleksible på markedet. Med en kapacitet på op til 18 kuverter og fire flek-

WW8500 AddWash

sible kurve gør opvaskemaskinen det nu muligt at invitere både familie og

er ikke bare en topmo-

venner til hyggeligt selskab uden at bekymre sig om opvasken.

derne, smart vaske-

ASKO XXL opvaskemaskinen kan rumme mere, end det hidtil har været

maskine, den er også udviklet til at løse dette

muligt. Vi slipper for køk-

problem. Du kan nemlig let sætte en vask på pause

kenvaske fulde af beskidt

og lægge mere tøj i maskinen, efter at have startet

service og stabler af tal-

et vaskeprogram.

lerkener, der optager bord-

Med et tryk på en knap pauses vaskemaskinen,

pladsen i køkkenet. Det er

og på et sekund åbnes en ekstra låge over hoved-

ikke længere nødvendigt

lågen, der er stor nok til, at både undertøj og jeans

at vaske halvdelen af taller-

kan lægges i. WW8500 AddWash kan også styres

kenerne op i hånden, fordi

og overvåges fra din smartphone (Andoid og iOS)

der ikke kan presses mere

for at gøre det endnu lettere, når du vasker. Med

ind i opvaskemaskinen.

Samsungs Super Speed-funktion klarer WW8500

Det giver værter og gæster

AddWash desuden en almindelig vask på under en

mere tid til at nyde hinan-

time med samme resultat. Innovativ teknologi som

dens selskab – og det er jo

ecobubble™ og en Digital Inverter-motor gør vaske-

i sidste ende formålet med

maskinen effektiv, energibesparende og lydløs.

at mødes.

LG LANCERER TOPMODERNE
OPVASKEMASKINE MED SMARTE FUNKTIONER
Under CES 2016 fremviste LG sin hidtil mest avancerede opvaskemaskine.
Opvaskemaskinen, LDT8786ST, kommer med TrueSteam- og MultiMotion
teknologierne, der vasker tallerknerne renere end nogensinde, mens irriterende vandpletter næsten helt bliver elimineret.
LG’s TrueSteam-teknologi anvender damp, og de høje temperaturer giver
perfekte vaskeresultater, samtidig med at dampen fjerner vandpletter.
TrueSteam er bogstavelig talt udviklet til at smelte de slemmeste madrester
fra servicet.
– Vi har lagt en masse tid i at udvikle en opvaskemaskine, der giver vores

NY ESPRESSOMASKINE
I ÆGTE MIELE-KVALITET

kunder smarte funktioner og et vaskeresultat, som de forventer af et topklas-

Med lanceringen af den nye fritstående, fuldauto-

for Home Appliances hos LG Electronics. Med denne maskine kan brugerne

matiske espressomaskine CM7 har det aldrig været

trygt vaske deres fineste porcelæn sammen med de største gryder på samme

lettere at nyde perfekte kaffe- og tedrikke dag efter

program og få et skinnende resultat uden at beskadige porcelænet.

dag.
Generationen består af henholdsvis CM7300 og

se produkt fra LG Electronics, siger Daniel Lamborn, nordisk marketingchef

En anden ny funktion hos LDT8786ST er
MultiMotion, der giver en mere kraftfuld og

CM7500 og fås i Mieles velkendte farver, obsidian-

effektiv vask, mens Inverter Direct Drive-

sort og brillanthvid.

motoren sikrer, at du altid får perfekte

CM7 adskiller sig på flere punkter fra, hvad man

vaskeresultater gennem den smarte

kender fra nuværende espressomaskiner. Blandt

Dual Zone-funktion, der tilpasser

andet kan man vælge temperatur individuelt til

vandstrålerne for hver vaskekurv, så du kan

fire forskellige typer te, der er en kandefunktion,

lade skrøbelige genstande blive vasket forsig-

intuitiv betjening, og den er nem at rengøre med

tigt i den øverste kurv, mens det mere snavsede

automatisk afkalkning på CM7500-modellerne.

service får en hårdere behandling i den nederste kurv.
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➜ PRODUKTNYT

GLEM ALDRIG NOGET
VASKETØJ MED DEN
INNOVATIVE VASKEMASKINE
ADDWASH

Magasinpost UMM
ID-nr.: 46382
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Nyhed fra Thermex

MaDos og EM
forsviNDEr 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.

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!
Luftmængde min.: 207 m³ /t
Luftmængde max.: 452 m³ /t
Lyd niveau: 49-67 dB(A)

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
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