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FRA FLOOR-CARE TIL
DISRUPTION
Den britiske producent Dyson er på

”Hvad så på IFA?”.

rejse fra ”floor care” og futuristiske

Familien spørger, når man kommer hjem. Journalister

støvsugere til en bred teknologivirk-

spørger. Branchefolk spørger.

somhed, der vil ”disrupte” kendte
produkter. Første skud er en alterna-

I 2016 er svaret simpelt, som det forhåbentlig også

tiv hårtørrer.

fremgår af reportage og produktnyheder her i bladet.
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Kodeordet er ”vernetzt” – eller ”connected”.
Fremtidens hvidevarer og elektriske husholdningsapparater har wifi og er koblet til net. Nye apparater har

♥

apps.
”For ni år siden var vi de analoge drenge. Det er vi ikke
mere”, sagde Bosch’s direktør, Karsten Ottenberg, da han

HJERTER I HERNING

åbnede årets messe.

Små elektriske husholdningsapparater har fundet deres
danske messe i Herning, hvor Formland igen i år trak

Det kan godt være, kyllingen og tomaten er analoge.

tusindvis af kunder og besøgende. Udvalgte produktnyheder fra seks deltagende FEHA-medlemmer inde i

Vores måde at tilgå produkter og processer på bliver nu

bladet.

digital.
Eksperter har talt om, at fremtidens smarte hjem kommer
langsomt, fordi forbrugerinteressen for opkoblede produk-
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ter ikke er så stor.
IFA 2016 afslørede, at det slet ikke handler om forbruger-interessen.
Producenterne bygger nu simpelthen nye produkter med

IFA 2016:
ANALOG KYLLING, DIGITAL FORBRUGER

opkobling og adgang til apps.

For ni år siden kom ”home appliances” tilbage til

Forbrugerne skal nok være der. Om ikke andet alle de
unge ”millennials”, der er fremtidens forbrugere.

IFA-messen i Berlin – i dag dominerer hvidevarer og
elektriske køkkenapparater den tyske messe.
6000 journalister så på IFA 2016 mangfoldighed,

Se de konkrete produktnyheder inde i bladet – fra de

men også tydelige trends: fremtidens apparater er

forbundne hvidevarer til app-tandbørsten.

koblet op. Kyllingen i ovnen er analog – men forbrugeren er digital.
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Foto: Jakob Medgyesi.

Vaskemaskinen, der giver dig en chance til
AddWash er en serie vaskemaskiner med en smart dør-i-dør-løsning, så du
nemt kan lægge den glemte strømpe i under den igangværende vask.

Læg mere tøj i under vasken

Hold styr på din vask

Sæt programmet på pause, og åbn AddWash-døren . Læg mere tøj i, og
tryk på start. Displayet viser, hvornår det er muligt at lægge mere tøj i.

Du kan styre og overvåge vasken fra mobilen og få notifikationer
hvornår det er tid til at tilføje tøj, der bare skal centrifugeres
eller skylles 2.

5 kg vask på under en time

Fjern genstridige pletter uden besvær
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Når programmet Super Speed er valgt skylles tøjet mere effektivt .
Brug mindre tid på vasketøjet!
3

Når tøjet lægges i blød i sæbeskum, fjernes pletterne effektivt. Kan
benyttes sammen med programmerne Bomuld, Syntetisk, Jeans og
Baby Care.

1. Af sikkerhedshensyn låses AddWash-døren, når vandtemperaturen bliver højere end 50°C. Når børnesikringen er aktiveret, og når du kører et program, som ikke er
beregnet til vask, f.eks. tromlerengøring, er AddWash-døren også låst.
2. Funktionen er ikke relevant for WW5500. Kræver download af en app og en aktiv internetforbindelse. Appen fås til nyere telefonmodeller, der kører Android eller iOS.
Du skal oprette en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring. Efterlad ikke vaskemaskinen uden opsyn igennem længere tid.
3. Ikke relevant for WW5500.
Mere info på www.samsung.dk/addwash

BRANCHEN OG VERDEN
IMERCO OG INSPIRATION I FUSION

NYE STRØMSLUGERE
Engang var hvidevarerne hjemmets
strømslugere.
Sådan er det ikke mere. I dag sluger
underholdningen (TV, computere,
mobiltelefoner, playstation etc.) 43%
af familiens strøm – hvidevarerne 41%.
Det viser en undersøgelse fra Dong
Energy for DR-Nyheder.
”Mens hvidevarerne kæmper om at
opnå energimærke A+++, så sniger der
sig en masse anden elektronik ind i
hjemmet”, siger energirådgiver Søren
Bach Pedersen, Dong Energy.

NY KEMI-VAGTHUND
Forbrugerrådet Tænk Kemi er truet af
lukning, efter at regeringen ikke har
inkluderet bevilling til organisationen i
finanslovs-udspillet for 2017. Forbrugerrådet Tænk Kemi har de seneste tre år
fået 5,3 mio. DKK i årligt tilskud.
Miljø- og fødevareminister Esben
Lunde Larsen (V) begrunder ændringen
med, at regeringen i stedet vil bygge
oven på den eksisterende oplysningsindsats i hhv. Miljø- og Fødevarestyrelsen.
Der er i regeringens kemipakke afsat seks
mio. DKK over to år til dette.
Erhvervslivets organisationer har
tidligere kritiseret, at Forbrugerrådet
Tænk Kemi ikke har leveret nuanceret
information om kemi. Flere organisationer, fx DI og Dansk Erhverv, hilser
det velkommen, at der nu satses på en
indsats, der bliver langvarig og bredere.

Stigende konkurrence gør, at to af landets kendte isenkræmmer-kæder, Imerco og
Inspiration, nu slår sig sammen.
Det oplyser de to kæder i en pressemeddelelse. Aftalen er en følge af stigende konkurrence fra bl. a. supermarkedskæder og nethandel.
Imerco er størst med 153 butikker, mens Inspiration består af 48 butikker. Navnene
Imerco og Inspiration får begge lov at fortsætte, men de to brands får fælles hovedsæde i Herlev.
”Jeg glæder mig over, vi har fået aftalen på plads, så danskerne også i fremtiden kan
møde den klassiske isenkræmmer i gadebilledet og på nettet”, siger Niels Thorborg,
L’Easy stifter og ejer af Inspiration.
Den samlede isenkram-omsætning i
Danmark skønnes, ifølge finans.dk, at
udgøre otte mia. DKK.

UDEN PLUSSER
Europa Parlamentet har fremlagt sit forslag til nye energimærker for husholdningsapparater.
Ifølge forslaget fjernes de nuværende plusser – A+, A++ og A+++. Forslaget vil
indføre en skala A-G, hvor kravene skærpes, og det bliver sværere for produkterne
at havne i øverste energiklasse.
Desuden skal mærkernes information være tydeligere, kontroltests skal være mere
virkelighedsnære, og der skal skabes en database over produkter, så forbrugerne lettere
kan sammenligne.
Forslaget er sendt til godkendelse i parlamentets industri-udvalg, inden de endelige
forhandlinger med Rådet indledes.
Det fælleseuropæiske energimærke blev indført i midten af 1990’erne med en A-G
skala. Plusserne blev indført i 2010.

HASARD MED WEEE
DI skrev i december 2014 et brev til Statsforvaltningen, hvor organisationen klagede
over, at navngivne kommuner videresælger bl.a. udtjente hvidevarer på genbrugspladsen til borgerne.
Statsforvaltningen har nu set
på sagen i samfulde 20 mdr. uden
at komme med et svar på klagen.
Imens åbner flere kommuner
genbrugsbutikker, som uden et
klart regelsæt går i konkurrence
med private virksomheder.
De fortsatte aktiviteter ”spiller
hasard med miljøet og forbrugersikkerheden”, skriver Dansk
Erhvervs miljøchef, Jakob Lamm
Zeuthen, på Altinget.dk – mens
DI tjekker mailboksen for svar.
Hvidvare-Nyt 5 • 2016
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NY STANDARD
FOR TØRT HÅR
Dyson har udviklet en hårtørrer uden propel. Mikroskopisk motor er nøglen for
en virksomhed på vej mod ny profil.
MALMESBURY

600

prototyper. 1625 km
menneskehår. Fire års
udviklingsarbejde.
Det er ingredienserne i nyeste, banebrydende produkt fra den britiske
producent Dyson: hårtørreren uden
synlig propel.
Dyson Supersonic, som det ny produkt kaldes, er i sædvanligt, ikonisk og
stilfornyende Dyson design. Produktet
ligner som sædvanlig noget, der kunne
bruges på Månen og Mars …
Produktet har allerede ramt markederne i Japan, Storbritannien og USA.
I Europa blev Supersonic vist på IFA.
Wilfa, der importerer Dyson i Danmark, oplyser, at den stilfornyende hårtørrer kommer på det danske marked
før julehandelen.

Mikro-motor er nøglen

Nøglen til Dyson Supersonic er udvik-

lingen af en mikroskopisk motor, der
på et halvt sekund når 110.000 omdrejninger i minuttet. Kernen er en
rotor på kun 27 mm i diameter og
13 skarpt vinklede rotorblade. Tophastigheden er så høj, at lyden ligger
uden for den menneskelige hørelse –
og dermed minimerer støjen, når håret
tørres.
Motoren, bygget ind i håndgrebet,
muliggør det alternative look. Væk
er propellerne og væk er dermed risikoen for at få håret i klemme i hårtørreren.
Modsat klassiske hårtørrere suger
Dyson Supersonic luft ind via et filter
i bunden og op gennem motoren.
Luften køler motoren, inden den blæses videre gennem varmelegemet i toppen og ud.
Dyson vurderer, ikke uden stolthed,
at den ny hårtørrer sætter nye standar-

der – den er seks gange hurtigere, tre
gange lettere og tre gange mindre end
normale hårtørrere.
Det ny produkt måler airflow tyve
gange i sekundet og holder automatisk en temperatur på under 150 grader.
”Vi har oplevet så stor interesse fra
forbrugerne, at vi har været udfordret
på at levere hurtigt nok over sommeren”, siger Krystyna Perry, PR-manager
for Dyson i Skandinavien.
Dyson Supersonic sender et klart
signal fra den britiske producent.
Dyson er i dag primært kendt for
”floor care”. ”I fremtiden vil vi være
kendt for at være en teknologisk virksomhed med fokus på disruption”,
siger Krystyna Perry – uden at hun
vil afsløre de næste produktområder,
Dyson vil ”disrupte”….

FRUSTRATION = INNOVATION
Dyson er en anderledes spiller i branchen for elektriske
husholdningsapparater.
Virksomheden er skabt i 1979 af den i Storbritannien
(og Japan) legendariske ingeniør James Dyson, som i dag
er 59 år gammel og fortsat har sin daglige gang i virksomheden.
Den usædvanlige ligning, der præger Dysons måde at
udvikle produkter på, hedder frustration=innovation.
I 1979 var James Dyson frustreret over sugeevnen i
konventionelle støvsugere. Han skilte sin støvsuger ad og
mente, det kunne gøres bedre.
Inspireret af en konstruktion på den lokale savmølle gik
James Dyson i gang med at udvikle verdens første ”cykloniske” og poseløse støvsuger. 5127 prototyper senere var
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den første af Dysons karakteristiske poseløse støvsugere på
markedet.
Innovation inden for luft og luftrensnings-teknologi har
været Dysons kerneforretning. Markante milepæle er den
kraftige håndtørrer (kendt fra offentlige toiletter), ventilatoren
(og luftfugteren) uden vinger og nye, forbedrede udgaver af
poseløse støvsugere.
Dyson beskæftiger i dag 1500 ingeniører i hovedsædet i
Malmesbury ved Bristol i Storbritannien. Et lignende antal
arbejder for virksomheden i Malaysia.
Dyson åbnede i juni 2016 virksomhedens første showroom
på Oxford Street i London – midt mellem danske Ecco og,
naturligt nok, Tesla.

Supersonic – ligner en vindmølle uden vinger.
Her fra Dysons nyåbnede showroom, Oxford
Street i London.

MENNESKEHÅR – det er jo
det, det hele handler om.
Mere end 1000 km menneskehår er brugt til at udvikle
Supersonic.

SUPERSONIC – ligner
en vindmølle uden vinger.
Her fra Dysons nyåbnede
showroom, Oxford Street
i London.

ROBOTTEN, DER SER ALT
Dyson går egne veje – også inden for robotstøvsugere.
Virksomheden var allerede i 2001 klar med en robotstøvsuger (DC-06), men modellen ramte aldrig markedet.
Firmaets stifter, James Dyson, var utilfreds med størrelse
og sugeevne.
15 år senere er Dyson klar med 360 Eye – og karakteristisk for den britiske teknologiproducent skiller robotstøvsugeren sig ud. Ifølge Dyson er produktet ”markedets
klogeste”.
360 Eye bygger på cyklon-teknologi og har derfor, ifølge
producenten, en større sugeevne end hidtidige robotstøvsugere.
360 Eye er smallere (og højere) end øvrige robotstøvsugere. Mest markant er dog, at den britiske robot orienterer
sig via det installerede kamera. Det skulle gøre, at den effektivt gør rent i lokalet uden at køre samme sted flere gange.
”De fleste robotstøvsugere kan ikke se deres omgivelser,
har meget lidt sug, og renser ikke ordentligt. De er gimmicks”, lød det med en karakteristisk kant til konkurrenterne fra James Dyson, da 360 Eye blev præsenteret i 2014.
Produktet lander ifølge importøren Wilfa på det danske
marked – men først i 2017.

FOR KVINDER – men
ikke kun! I Japan har
hver tredje mand sin
egen, personlige hårtørrer.

Hvidvare-Nyt 5 • 2016
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publitrust.it

ironspEEd

3 gange bedre

diffusE carEssE til
finE tExtilEr

profound carE til
hvErdags tExtilEr

prEcisE powEr til
sværE områdEr

Med det unike Hoover patenterede Multi Steam™ Technology, Ironspeed giver dig hurtigt og ubesværet fingerspids kontrol af
retning og fugtighed af dampen, professionelt resultat som behandler og beskytter dit tøj. De 3 forskellige damp funktioner
kommer ud fra hvert sit specielt designet område af stryge sålen for at leverer det ønskede til de textiler som bliver strøget. Iøvrigt
er Ironspeed let at flytte takket være det integrede håndtag og er udstyret med professionel børste* som giver dig mulighed for at
damp behandle eller stryge tøj som hænger på en bøjle. Det er perfekt til at opfriske slidt tøj eller fjerne lugt fra fibrene.
Endelig det professionelle resultat du har kikket efter!

youtube.com/hoovereurope
*Tilgængelig på visse
modeller

HJERTELIGE

FORMLAND
En sky af hjerter blev generøst strøet ud over de rundstykke-spisende
deltagere, da den 65. Formland-messe åbnede torsdag den 18. august
i Messe-center Herning.

TEKST OG FOTO: HENRIK EGEDE

”I skal minde jer selv om, hvad I virkelig
vil – og så gøre det”, sagde messedirek-

tør Georg Sørensen til de rekordmange
(444) udstillere.
FEHA havde seks medlemmer som
udstillere på Formland 2016. Her ses

♥♥

♥♥
HERNIN

G

udvalgte eksempler på, hvad de virkelig
vil forbrugerne lige nu:

VAFFEL OG PIZZA (WITT)
Sage er et brand, Witt satser stort på – i den høje ende af
skalaen. På Formland vakte Witt igen i år opmærksomhed
med den fuldautomatiske Sage espresso-maskine i baristaklassen. Ny i Sage-serien er denne gang Smart Waffle, hvor
du kan programmere dine vafler og vælge mellem belgiske,
klassiske eller buttermilk. Sage-vaffeljernet kan endda bage
små pizzaer.
Witt vakte også stor interesse med den nye net-opkoblede
køkkenmaskine, MyCook Touch. Mere om den i IFA-reportagen side 27.

SKÅNSOMT DAMP
(TEFAL/GROUPE SEB)

▲

Tefal har til Easygliss-serien udviklet en ny strygesål (Durilium),
der skåner strygetøjet bedre og glider lettere hen over også de
kritiske steder som skjortesnipper mv. Er dette ikke nok, så
viste Tefal også på Formland en ny håndholdt steamer til hurtig
aktion over for den krøllede skorte.
Hvidvare-Nyt 5 • 2016
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ANNONCE

Miele G 6000
EcoFlex-kampagne
Så er de nye energieffektive
G 6000 EcoFlex-opvaskemaskiner landet, og Miele
står klar med tilbuddet om
et helt års gratis forbrug af
Mieles nye opvasketabs til
alle, der køber en af de nye
modeller.

KITCHEN AID KOBBER (THUESEN JENSEN)
Kitchen Aid er efter nogle års fravær gået tilbage til kobber-overflade i produktsortimentet. Det klassiske look – i nye kobberklæder!
I den ikke-elektriske ende viste Thuesen Jensen Kitchen Aid-udgaven af en veldesignet og -isoleret kaffebrygger.

SPIRALIZER (WILFA)
Wilfa Curly (SL-1S) er som spiralizer
en variant af grøntsagssnitteren.
Skræller, skærer og snitter
dine grøntsager efter
behov – via tre
forskellige blade
i rustfrit stål.
Alle dele går
i opvaskemaskinen.

DONUT MAKER
(OBH/GROUPE SEB)
Tag ikke fejl af farverne: her er et seriøst produkt til den voksende skare, der
ønsker hjemmelavede donuts. I familie
med vaffeljernet – og anbefalet af
Annemette Voss, vinder af Den store
Bagedyst 2013 og i dag samarbejdspartner med OBH.

FLEKSIBEL FRITURE
(DELONGHI)
Frituregryder vinder, igen, indpas på
de danske køkkenborde. En frituregryde kan stadig stege pommes frites
med lav brug af olie, men nye frituregryder kan meget mere, fx tilberede
hele retter fra risotto over couscous og
pizza til kager og desserter.
DeLonghis nye frituregryde har et
varmesystem (Surround Heating System), hvor et øvre varmeelement sikrer ensartet
varme.
DeLonghi viste også produkter fra de øvrige medlemmer i gruppen – bl. a. en
innovativ stavblender fra Braun (Multi Qlick 9) og nyeste røremaskine med indbygget lys fra Kenwood.
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Mieles nye hurtigopløselige
UltraTabs Multi er det perfekte
match til EcoFlex-maskinernes
QuickPowerWash-program,
og du får skinnende rent
service på under én time.
Dette er normalt en kæmpe
udfordring for en opvaskemaskine, men med Mieles
UltraTabs Multi, opnår
QuickPowerWash-programmet
opvaskeresultat A (testet og
certificeret af det anerkendte
uafhængige testinstitut TÜV
Rheinland).
Stor TV-kampagne
Fra uge 43 går det løs med
en stor kampagne på TV, og
denne følges op af masser af
magasin- og online-aktiviteter.
Udstillingsmaterialer med det
stærke kampagnebudskab er
allerede sendt ud til butikkerne,
og har du ikke modtaget materialet, så tag endelig fat i din
lokale Miele Account Manager.

Med håb om en
fantastisk kampagne!

Miele. Til alt det, du virkelig holder af
Skinnende ren opvask på under én time.
Læg en trofast følgesvend i de bedste hænder, og oplev trygheden ved Mieles nye
G 6000 EcoFlex opvaskemaskiner. På under én time er din favoritkop igen klar til
brug, og dine glas bliver skinnende rene. Mieles QuickPowerWash-program og de
nye, hurtigopløselige UltraTabs Multi giver dig det flotte rengøringsresultat A.
Læs alt om kampagnen på miele.dk.

ET HELT ÅRS
GRATIS FORBRUG
AF MIELES NYE
OPVASKETABS*
*Køb en Miele G 6000
EcoFlex opvaskemaskine
i kampagneperioden 01.09.2016 – 28.02.2017
og få 15 x 20 af de nye, hurtigopløselige Miele
UltraTabs Multi (= 300 programforløb) med i
købet. Værdi kr. 645,-.

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.

IFA STØRRE END
NOGENSINDE FØR
Årets IFA-messe havde flere besøgende på et større område end nogensinde før.
1.823 udstillere på 158.000 kvadratmeter tiltrak i omegnen af 240.000 besøgende, og
det forventes, at der blev afgivet ordrer for i alt 4,5 milliarder euro under messen.
”IFA formåede igen at bygge videre på messens position
som den førende messe for industrien og som en fantastisk
ordre-platform. Antallet af innovationer og nye produkter,
der bliver fremvist i Berlin, er nærmest uendeligt”, udtaler
Hans-Joachim Kamp, bestyrelsesformand i gfu Consumer
& Home Electronics GmbH, der står bag IFA.
“IFA har igen understreget sin rolle som verdens vigtigste
mødested for husholdningsapparat-industrien, hvor den
kan møde detailbranchen og forbrugerne. Vi er særdeles
tilfredse med resultatet”, fortæller Dr. Reinhard Zinkann,
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formand for husholdningsapparater ved ZVEI og formand for CECED.
Journalister fra mere end 50 lande deltog i messen
og rapporterede om de seneste teknolologiske trends,
og heraf kom 1.800 journalister fra andre lande end
Tyskland.

ASKO GÅR I NYE RETNINGER
ASKO havde i år en del fokus på connectivity og havde lavet en flot 3D-demonstration af, hvordan det kan være
med til at gøre hverdagen nemmere for
forbrugerne, lige fra man står op, til man
går i seng, og præsentationen viste på en
særdeles god måde, hvor udviklingen er
på vej hen.
“Når man bruger appen, får man rent
faktisk brugt vaskemaskinens programmer. Ofte bruger man hele tiden de
samme programmer på en vaskemaskine, men her kan man gå ind i appen og
vælge de tekstiler, der skal vaskes og ud
fra det vælge det program, som passer
bedst til dem”, fortæller Lars Baunbæk
Jespersen.
Opdaterer alle vaskemaskiner

“Den helt store nyhed fra ASKO er, at
vi opdaterer alle vores vaskemaskiner
med en ny platform. Der kommer modeller med autodosering og med kapacitet på op til ni kilo, men de har stadig
alle ASKOs gode dyder. Den er meget

Gorenjes nye opvaskemaskiner kan
rumme op til 16 kuverter og har
desuden kurve med fuldt udtræk.

tro over for ASKOs måde at lave tingene
på, for de er stadig bygget som professionelle maskiner” fortæller Lars Baunbæk
Jespersen.
ASKO kommer også med en serie af
integrerede køle- og fryseskabe, hvilket
er nyt hos den skandinaviske virksomhed.
Gorenjes nye opvasker eliminerer
lugtgenerne

Tidligere på året varslede ASKO en ny
opvaskemaskine under Gorenje-brandet,
men på årets IFA-messe stod den nye
opvasker endelig klar.
De nye opvaskere fra Gorenje giver
fleksibel funktionalitet, hvor lågen åbner
af sig selv, når opvasken er klar, og topmodellerne har IonTech, som fjerner
eventuel dårlig lugt, og det er første
gang, Gorenje implementerer denne
teknologi i en opvaskemaskine.
Maskinen rummer op til 16 kuverter,
har kurve med fuldt udtræk og har en
hurtigvask på blot 15 minutter.

De nye vaskemaskiner har stadig ASKOs gode dyder med
fire støddæmpere, tromle og kar i rustfrit stål.

Gorenje Retro Bulli er lavet i samarbejde med
VW, og på trods af det klassiske look, er det
topmoderne indeni.

Lars Baunbæk Jespersen har store forventninger
til de nye opvaskemaskiner fra Gorenje.

KYLLINGEN ER ANALOG

AMAZON DASH

”For ni år siden var vi de analoge drenge på IFA.
På en måde er vi stadig analoge. Kyllingen, der kommer ud af ovnen er analog. Vi spiser ikke digital kylling. Udfordringen er nu, hvordan vi starter rejsen
fra den analoge kylling henimod de funktioner og de følelser, forbrugeren
lægger i køkkenet i dag.
Vi kan i dag skabe en ubegrænset funktionalitet – bl.a. via digitale løsninger.
Vi er ikke længere de rent analoge fyre. Udfordringen er at skabe lige præcis
den funktionalitet og de følelser, forbrugere ønsker …”

En tværgående nyhed på IFA 2016
er Amazon Dash – den lille knap,
der åbner for næste køb (via Amazon) af vaskemiddel eller kaffe …
De tyske nyhedsmedier beskæftigede sig en del med Amazon
Dash. En række producenter, fx
Bosch, Philips og Grundig annoncerede et samarbejde med den ny
funktionalitet.

BSH’s europæiske direktør, Karsten Ottenberg, i keynote-tale til IFA 2016

▲
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Michael Birkholm (th)
og Carsten Nederup
understreger, at Hoover
byder på teknologi, som
man ellers kun finder i
langt dyrere støvsugere.

Candy udvider deres
linje af små apparater,
der naturligvis også
kan styres med deres
relancerede app, der
nu hedder OneFi.

▲

Fremtiden inden for støvsugere er trådløs.

VASKEMASKINEN
GENKENDER TØJET
CANDY HOOVER var i år for første gang nogensinde rykket ind på selve messeområdet på IFA. I tidligere år har de haft præsentationer rundt om i Berlin, samtidig
med at messen løb af stabelen, men i år valgte de så at rykke ind i Messe Berlins store
haller.
“Det er virkelig et statement, hvor vi viser, hvad vi faktisk kan. For eksempel vores
ovn med touchskærm på lågen, som der er mange på IFA, der ikke har set før”, fortalte Michael Birkholm.
Den helt store innovation i år var TED, Textile Expert Detector, som er en vaskemaskine fra Hoover med en sensor, der genkender tøj.
Sensoren kan kende forskel på stoftyper, og på sigt også farver. Indtil videre er den
ekstern, men når maskinen kommer på markedet, vil den være indbygget i vaskemaskinen.
Vaskemaskinen advarer, hvis man har lagt tøj i maskinen, som man ikke bør blande,
og anbefaler den optimale vask til det, man har i maskinen. Den lærer ens vaskevaner
at kende, så hvis man fx træner om mandagen, så vil den automatisk foreslå et passende vaskeprogram.
Hoover i støvsugeroffensiv

▲

Hoover er ikke så store i Danmark, selvom de er næststørst i Europa. Det vil Michael
Birkholm og Carsten Nederup gerne gøre noget ved, blandt andet med en række
støjsvage 4xA-modeller, der er kommet ned på 59db.
“Vi sælger ikke i det dyre segment, så vi taler om en topspecificeret støvsuger til
en fair pris. Dem vi sammenligner os med ligger til en meget højere pris”, forklarede
Carsten Nederup.
Desuden kommer Hoover næste år med batteridrevne støvsugere med 30 minutters
driftstid og med mulicyklon-systemet uden tab af sugeevne samt med en batteridreven
pose-støvsuger.
“Det her er fremtiden for støvsugere. Det er kun et spørgsmål om, at man får batteri-effekten op, så er der ingen, der vil have en ledning”, fortalte Carsten Nederup.

14
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Athlet. Lige
så stærk som
en almindelig
støvsuger

Endelig en
støvsuger, der
fjerner hundeog kattehår.
Kvalitet til hverdag. Nu kan du få en støvsuger,
der er specielt konstrueret til hunde- og katteejere.
Zoo’o fjerner effektivt det eneste, du ikke elsker
ved dine firbenede venner: Hårene på gulvet,
tæpperne og i sofaen. Læs mere om Ingenius
Zoo’o på bosch-home.dk

KUALA LUMPUR by

Opdag CitiZ maskinens nye design
og tilføj et strejf af elegance
til dine kaffe ritualer.

The ultimate coffee in town.
www.nespresso.com

ALT ER NYT HOS AEG
AEG gennemgår en gennemgribende
fornyelse, hvor hele det eksisterende
sortiment skiftes ud, samtidig med at
logoet bliver fornyet, og sortimentet
skal gøres mere gennemskueligt med
teknologi-serier.
Hvert trin i serien vil have klare fordele i forhold til modellen under, så det
bliver tydeligt for forbrugerne, hvad de
får ud af at købe en bedre model. AEG
kommer med disse trappestiger for både
vaskemaskiner og tørretumblere“.
Blødt vand giver bedre vask

Topmodellen i AEG’s 9000-serie vil
adskille sig fra de andre serier ved at få
et blødgøringsanlæg, som man kender
det fra opvaskemaskinen.
“Når man vasker i blødt vand skal
man bruge langt mindre sæbe. Desuden
krymper tøjet mindre, så det er med til
at bevare tøjet også. Og det er også med
til at bevare maskinen, for der kommer
ikke al den kalk ind under varmelegemet og så videre”, fortæller Ole Bjarne
Jensen, der forklarer, at det også er med
til at bevare farverne på tøjet, samt at

det gør det muligt at vaske ved lavere
temperaturer.
Emhætten ned i kogepladen

Electrolux fremviste under Eurocucina
den smarte ComfortLift-opvaskemaskine, hvor man kan trække den nederste
skuffe helt ud og op, så den er nemmere
at komme til, og den er nu endelig på
vej på markedet. Den er blevet testet
20.000 gange med 18 kilo i skuffen,
hvilket svarer til ti års brug.
Derudover kunne de fremvise en ny
kogeplade med indbygget emhætte.
“Tendensen, som vi oplever den, er, at
for bare to-tre år siden var emfanget
en form for møbel. Når man fik et nyt
køkken, så skulle det bare se godt ud.
Den nye trend er, at det helst skal gemmes væk”, fortæller Leif Bork.
Electrolux lancerer også en særdeles
unik kogeplade, der fylder hele bordets
dybde. “Det er noget helt nyt, som giver et helt andet designudtryk. Fordelen
er, at den er let at gøre rent, og man har
langt mere plads”, Forklarer Ole Bjarne
Jensen.

En kogeplade, der fylder hele bordets dybde,
giver et mere minimalistisk udtryk.

ComfortLift gør det meget nemmere at komme
til den nederste hylde i opvaskemaskinen.

Leif Bork og Ole
Bjarne Jensen foran
AEG’s nye logo, der
lanceres sammen
med, at hele produktlinjen af vaskemaskiner fornyes.

9000-serien er
øverstre trin på
AEG’s nye trappestige og byder
blandt andet på et
blødgøringsanlæg,
der sikrer blødt
vand til vasken.

Kogeplader med indbyggede emhætter
var et af de store trends på årets IFAmesse.

UDEN HØJE HATTE

GLOBALT: 180 MIA. USD

Den danske maler P. S.
Krøyer (1851-1909) indfangede ”industriens mænd” i
sit berømte maleri fra 1904.
Havde P. S. Krøyer levet
længe nok, ville han på
IFA 2016 have fundet tilsvarende motiver – dog
er nutidens herrer uden
høje hatte.

”Home appliances” står i dag stærkere på IFA
end nogen sinde – med lidt mere end en trediedel af pladsen og en klart øget medieopmærksomhed.
Intet mærkeligt i dette.
På globalt plan omsætter
branchen, ifølge analysevirksomheden GfK, for intet
mindre end 180 mia. dollars
– altså ca. 1.200 mia. DKK.

▲
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Kold

Klar!
180oC
Tefals nye non-stick belægning
er den mest holdbare nogensinde.
Den kan tåle brug af metalredskaber
og sørger for at køkkentøjet får en
endnu længere levetid.

seb
annonce

THERMO-SPOT® fortæller, når
panden har nået 180 grader og er klar
til brug. Det sikrer den optimale
starttemperatur - og succes med
din madlavning.
Se mere på www.tefal.dk

SET PÅ

TV

LG er med i et
bredt samarbejde, hvor mange
producenters
produkter kan
styres med én
app.

LG vil styrke
brandet i alle
kategorier, blandt
andet med den
nye Centumtørretumbler.
LG’s nye TwinWash-vaskemaskine gør det
muligt at vaske to vaske på én gang.

LG præsenterede en ny udgave af
deres door-in-door køleskab, hvor man
kan se, hvad der står i lågen uden at
åbne køleskabet.

HVIDEVARERNE OVERTOG STANDEN HOS LG
På LG’s stand havde hvidevarerne fået
langt mere plads. Faktisk var over halvdelen af den store stand dedikeret til
hvidevarer. “Vi satser virkelig stærkt på
hvidevarerne”, kunne Daniel Lamborn
fra LG fortælle.
En af de store nyheder hos LG i år er,
at de har videreudviklet deres Centumvaskemaskiner, som de præsenterede sidste år. Maskinerne, der har 20 års garanti
på grund af deres avancerede ophæng, er
nu blevet forbedret, så både støj- og vibrationsniveauet er endnu bedre end før.
Designet på den nye vaskemaskine er
samtidig blevet gjort meget minimalistisk, og den betjenes med en touchskærm eller via en app, ligesom man kan
tilkøbe en fjernbetjening.

En af nyhederne er også en vaskemaskine med en indbygget mindre
vaskemaskine i bunden, så man kan køre
to vaske på én gang. Systemet hedder
TwinWash. “Det handler om at spare
tid, så forbrugerne kan vaske mest muligt på kortest mulig tid.”
Kvalitet og connectivity

Ifølge Daniel Lamborn skal LG’s brand
være ensbetydende med kvalitet. “LG
vil styrke brandet med premium-produkter i alle produktkategorier, både
hvidevarer og brunvarer.”
LG’s strategi er i det smarte hjem
en åben platform, hvor også andre producenters produkter kan styres med
smartphonen.

En anden nyhed fra LG er et nyt
køleskab, der er en videreudvikling af
den door-in-door-model, de lancerede
som de første i 2014. Det nye dobbeltskab har en gennemsigtig sektion
i køle-siden, så man kan se, hvad man
har stående i door-in-door-delen, så
man ikke behøver at åbne køleskabsdøren for at se, hvad der er i den ydre
låge.
Køleskabet har desuden wifi, ligesom
man på et ydre panel kan se energiforbrug og temperatur. Hver enkelt hylde
har ydermere LED-lys, så man bedre
kan se, hvad man har på hylderne, ligesom den har fleksibel temperaturkontrol
i fresh-zonen.

BSH: VASK SOM ”UBER”

GORENJE OG BEKO: STORE I SMÅ

BSH har skabt et team, som ser på nye forretningsmodeller i
branchen. Det afslørede Karsten Ottenberg, BSH, i sin keynote
på IFA.
Teamet tager udgangspunkt i forretningsmodeller til deleøkonomi. Især unge forbrugere ønsker ikke længere ”at eje”, men
”at være”.
Et af de første projekter har været at ”uberize” vask. BSH har
i april i Hamburg opstillet dele-vaskemaskiner i et par fitnesscentre i Hamburg, så brugerne kunne vaske, mens de trænede.
”Vi vil helt givet se mere af den slags”, erklærede Ottenberg.

De skarpe skel mellem producenter af hvidevarer og små
elektriske husholdningsapparater
forsvinder.
På IFA 2016 præsenterede såvel Gorenje som Beko små elektriske husholdningsapparater til
forbrugerne – i første omgang
med lancering på det tyske marked.

Gorenje med blender
– nu i Tyskland.

▲
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Blizzard var uden tvivl den helt store nyhed fra
Miele på årets IFA-messe.

En af de store nyheder fra Miele i år var en
kombi-maskine med vask og tør.

Asger Bache Jensen har store forventninger
til den poseløse støvsuger, Blizzard, der kan
skabe et helt nyt marked i Danmark.

VERDENSNYHED FRA MIELE
Mieles helt store nyhed og blikfang på
årets IFA-messe var en poseløs støvsuger,
Blizzard, der er deres første poseløse
støvsuger.
“Maskinens styrke er, at den har hygiejne som en helt central feature, og så
har den en kraftig sugeevne, som ellers
har været en svaghed med de poseløse
støvsugere. Der er to ting, der skal
renses på den”, forklarer Asger Bache
Jensen.
“Den har alle de sædvanlige features
fra Miele med parkeringsmodul i siden,
alt tilbehør integreret i maskinen og ny,
poseløs Vortex-teknologi, hvor småpartiklerne bliver sorteret fra. Det er en
super fed maskine, der har chancen for at

bygge et marked op, som vi slet ikke har
i Danmark.”
Støvsugeren bliver lanceret i Danmark
til næste år i forbindelse med de nye
energilabels.
Et farvel til det gamle design

I år sagde Miele farvel til det helt gamle
Miele-design. “Vi er helt væk fra den gamle platform, men alt produceres stadig
med den klassiske opbygning med støbejerns-kors og ophæng, selv på de billigste modeller.”
En anden væsentlig nyhed fra Miele er
kombi-maskiner med vask og tør, som er
rettet mod folk, der ikke ønsker eller har
mulighed for at have to maskiner stående.

“Vores nye vask/tør-serie, WT1, har
ud over vores automatiske doseringsprogram også vor PowerWash-feature, den
har helt op til 1600 omdrejninger, og
så kan man vaske fem kilo vasketøj helt
rent og tørt på tre timer. Den kommer
i en basisudgave og som topmodel med
TwinDos og den helt store tromle.”
Afhængig af modellen vasker man syv
eller otte kilo helt rent, men med vask
og tør kan man tage fem kilo, hvilket
ifølge Asger Bache Jensen er et halvt kilo
mere end den gængse vask i Danmark.
“Den dækker alle behov, og man kan
time den til, at vasken er klar og tør på
et bestemt tidspunkt, når man skal bruge
det, så det ikke bare ligger derinde.”

SMARTE LØSNINGER
FRA BSH
BSH kom i år med en lang række nye produkter i alle
kategorier, ligesom de havde stor fokus på det smarte
hjem.
Mette Ertel kunne fortælle, at der i øjeblikket er en
rivende udvikling med forbundne apparater, hvor det
starter i topsegmentet.
Madspild
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AutoCook er en særdeles adsidig køkkenmaskine, der kan dampe, trykkoge,
bage og bruges til sous vide.

Den rette temperatur og luftfugtighed kan gøre en
enorm forskel for holdbarheden af fødevarer, og det
hjælper en ny serie af køleskabe med.
”I køleskabe med VitaFresh pro findes to skuffer, hvor
temperaturen holdes på ca. 0°C mens fugtigheden hol-

#bedsttilbroed

HomeMade

DESIGNET SOM
EN STENOVN

EN NY GENERATION AF INDBYGNINGSOVNE FRA GORENJE
Vores ovne kombinerer moderne teknik og design med egenskaber fra traditionelle stenovne. De runde former
fordeler varmen jævnt omkring maden, og sammen med det særlige MultiFlow 360˚-system gør de det muligt
at tilberede mad på 5 niveauer samtidigt.
Kombinationen af klassiske og innovative egenskaber gør ovnene uundværlige for alle, som ønsker et perfekt
resultat hver gang – ikke mindst dem, der vil have brød så perfekte, som man ellers kun kan få det i traditionelle
stenovne. Det er derfor, vi siger, at vi er 'bedst til brød'.
Læs mere om fremtidens ovne og om, hvordan du selv kan blive 'bedst til brød', på GORENJE.DK
Del din brødoplevelse på Instagram #bedstilbroed

www.gorenje.dk

des på et perfekt niveau for fødevarerne.
Holdbarheden bliver klart forbedret,
fx op til 46 dage på broccoli.”
Sous vide i multicookeren

En af de helt store nyheder fra Bosch
er en særdeles alsidig multicooker.
“AutoCook kan dampe, trykkoge,
bage, den kan det hele. Man kan bruge
den til at dampe fisk, og bunden er
lavet med induktion, så den har hurtig
opvarmning med nøjagtig temperaturkontrol, så man kan bruge den til at
slowcooke, trykkogning og ikke mindst
sous vide. Vi mener selv, vi har taget
den et niveau op i forhold til lignende
produkter, og vi er meget stolte af den.”

Ifølge Michael Møller har OneBlade gjort et
indhug i skrabermarkedet i de lande, hvor den
er blevet lanceret.

Philips’ nye støvsuger har indbygget lys, der gør
det nemmere at se støv og andet på gulvet.

Grow-appen gør det nemt at holde styr på
barnets udvikling.

Philips lancerede også en række produkter til
mundhygiejne.

Emhætten en del af kogepladen

Hos Siemens var den helt store nyhed
en kogeplade med indbygget, nedsænket emhætte, Induction Air System,
der kommer på det nordiske marked til
april.
“Det åbner mulighed for at indrette
køkkenet bedre. Møbelmæssigt giver
det langt større frihed at vælge, hvor
man vil lave mad i køkkenet”, fortæller
Katrin Ohlander.
Emhætten vågner af sig selv, når der
kommer damp og har en glaskeramisk
plade i toppen, så man kan bruge den til
afsætning, og den kan suge op til
690 kubikmeter luft ud i timen.

SUNDHED I FOKUS HOS PHILIPS
Der var på årets IFA-messe ingen tvivl
om den retning, som PHILIPS har taget de seneste år, og som Bernd Laudahn
understregede på IFA Global Press
Conference i Hong Kong og Shenzhen
tidligere på året, nemlig et øget fokus
på sundhed og personlig pleje.
Blandt de store nyheder fra Philips i
år var Philips Sonicare Breath care, der
er en anordning, der analyserer bakterieniveauet i ens ånde, og derved kan
den afsløre, om man har dårlig ånde.
Anordningen forbindes via bluetooth
til en app på telefonen eller tabletten.
Analysen sker på blot fem sekunder.

Personlig pleje og smartere rengøring

Philips lancerer også OneBlade, der er
en blanding af en skraber og en elshaver,
som Michael Møller håber på kommer
til Danmark næste år, og de steder, hvor
den er blevet lanceret, har den klaret sig
over al forventning.
“OneBlade henvender sig til unge
og andre, der ikke vil have den tætteste
barbering, men en der er god nok. På
de markeder, hvor den er introduceret,
har den taget en stor del af skrabermarkedet. Den er ekstremt hurtig, og
man kan ikke skære sig på den. Den
kommer i fire modeller, hvoraf to har
afstands-trimmer.”

Smartere tandbørstning
Støvsugere med LED

Performer Ultimate er en ny støvsuger
fra Philips, der har LED-belysning, så
man nemmere kan se støv under møblerne og på forskellige typer underlag.
Den er meget støjsvag og slukker automatisk, hvis man lægger røret ned.

▲

Et stort trækplaster på BSHs stand var Mykie,
en køkkenrobot, der kan hjælpe med madlavning og indkøb samt spille musik.

Philips lancerer også en tandbørste,
der forbindes via Bluetooth til en app.
Tandbørsten registrerer så, hvor grundigt man børster tænder og advarer,
hvis man børster for hurtigt eller hårdt.
Ydermere kan tandlægen registrere problemområder, så man kan se, hvor man
skal børste tænderne ekstra grundigt.
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Annonce

GRAM efterårskampagne på TV
og online.

ET OVENLYSVINDUE TIL
ETHVERT KØKKEN
En af hovednyhederne fra SILVERLINE var en integrerbar emhætte, der ligner et
ovenlysvindue, så man kan kigge op på trætoppe eller en skyline.
“Vi sælger rigtig mange emhætter, der kan integreres oppe i loftet, og sådan en
som den her, det er ligesom at have et ovenlysvindue inde midt i New York. Den har
et kraftigt lys, uden man bliver blændet. Den kommer her inden for et par måneder”,
fortæller Christian Degnbol.
Emhætten skjules i kogepladen

En af de store tendenser på årets IFA-messe var kogeplader med indbyggede emhætter, og en af Silverlines store nyheder var netop sådan en model, Flow-Inn.
“Kogeplader med indbyggede emhætter har været meget store i Tyskland det seneste års tid, hvor man er fri for at skulle installere en emhætte over kogepladen. Denne
form for indbyggede emhætter er noget, vi stort set ikke har set i Danmark endnu.”
Ifølge Christian Degnbol er dette en mere elegant løsning, end man tidligere har set.
“Vi har selvfølgelig også kogeplader med emhætter, der stiger op, men den
nedsænkede model er mere stilren, og takket være færre mekaniske dele, er der ikke
meget, der kan gå i stykker. Topstykket tåler, at man kan sætte en gryde på, og man
kan få det både i stål og i sort glas, så det matcher resten af kogepladen.”
Det giver en meget fleksibel løsning i køkkenet, da man kan vælge, om den skal
være med kulfilter, eller om man vil sende dampen ud i det fri. Motoren kan placeres
fleksibelt flere meter væk fra selve kogepladen.
Modulbaseret kogeplade

▲

“Vi har også en anden løsning, der er bygget op i moduler, så det er to kogeplader
for sig, emhætten for sig og så to kogeplader yderligere for sig. Det betyder, at hvis
man har et lille køkken, så kan man i princippet nøjes med to kogeplader og så emhætten.”
Det vides dog ikke, om og hvornår denne løsning kommer til Danmark, dog
bliver det ikke i år.

I efteråret kører GRAM en stor
kampagne på TV og online med
fokus på alle hvidevarer til køkkenet. Der stilles skarpt på alle de
produktfordele der gør opbevaring
af fødevarer og madlavning til en
god oplevelse, og som gør GRAM til
et godt køb. Blandt de mange
forbrugerfordele kan nævnes SoftClose ovnlåge på mange modeller,
flere modeller med stegetermometer og teleskopudtræk som
standard. Sortimentet af kogeplader
udvides med flere nye modeller,
bl.a. spændende induktionskogeplader med FLEXI-induktion. Ud
over fleksibiliteten får kunderne en
kogeplade, der kan udnyttes
optimalt, ligesom kogepladen er
udstyret med en brugervenlig slider
control, der har enkel temperaturregulering, booster, opkogningsautomatik, timer, holde varm funktion, stop & go og børnesikring.

Silverline byder på en række anderledes
emhætter, som denne, der mest af alt ligner
en lampe.

Selvrensende ovn

Fra 0-180 °C på 5 min

Christian Degnbol og Hakan Yilmaz ved
Silverlines nye skylight-emhætte.
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Christian Degnbol har store forventninger til
den nye kogeplade med indbygget emhætte.

Det gode kan man aldrig få nok af

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. Det gør vi igen opmærksom på med en stor efterårskampagne både på TV og online.
I efterårskampagnen har vi fokus på både køl og frys, komfur, ovne, kogeplader, emfang og opvask.

BEDRE GULVVASK MED
Braava Jet er den helt store nyhed fra iRobot. Den
lille gulvvaskerobot er blevet forbedret på en række
områder og fungerer nu ved, at den sprøjter vand
ud på gulvet foran med dyser, hvorefter gulvet bliver
vasket med en måtte med indbygget sæbe.
Jacob Østergaard Nielsen fortæller, at den kan
bruges til våd, halvvåd og tør gulvvask. Braava Jet
finder selv ud af, hvilken måde den skal vaske gulvet
på ud fra, hvilken klud man har sat på.
Braava Jet kan køre på alle hårde gulve. “Den vil
først finde ud af, om der er nogle forhindringer, og
ud fra det vil den kortlægge, hvordan den skal køre.
Hvis man vil vaske et afgrænset område, kan man
nemt lave en virtuel væg, som den ikke går ud over.”

Sven Rosted ved Liebherrs nye, fleksible
køleløsning.

Downsize med WMF

Braava Jet klarer gulvvasken på
alle typer gulve.

MyCook fungerer ifølge Jacob Østergaard
Nielsen og Jacob Løgstrup Schjødt som ni
maskiner i én.

Tyske WMF går i 2016 videre ad mini- eller
downsizing-vejen.
I 2030 vil 70% af husstande i den vestlige verden
bestå af en eller to personer. Ergo er der potentiale
for virkelig små apparater, der sparer plads, ressourcer og energi.

Candy DUO er en opvaskemaskine
med indbygget ovn.
Ovnen er 39 liter, 6 ovnfunktioner, elektronisk styret med
fingertouch og energiklasse A.
Opvaskeren har 5 programmer og 4 temperaturer med
kapacitet på 6 kuverter. Den har energimærke AAA.
Yderligere info kan fås på www.candy.dk

IROBOT

De nye DeLonghikaffemaskiner kan
lave flere kaffetyper
end før, ligesom der
er flere muligheder
for te.

Årets mini-nyheder fra WMF er en
mini-ismaskine, en yogurt-to-go, en
mini-standmixer (smoothie-to-go) samt
en bordgrill til to.
Desuden satser WMF på ”fun cooking”, bl. a. med en chokolademaskine,
en tebrygger samt nye udgaver af racletteog fondue-produkter.
MyCook er et helt køkken i én maskine

Hvorfor have ni maskiner i køkkenet,
når man kan nøjes med én? MyCook
Touch er en ny multifunktionsmaskine,
som Witt tager ind i sortimentet.
“Det er ni maskiner i én, der kan
stege, dampe, koge, hakke, blende, røre
og ælte. Maskinen betjenes via et panel,
der er forbundet via wifi, så man kan gå
ind og finde opskrifter, både som almindelige brugere lægger ind, eller som er
lavet til maskinen af professionelle kokke”, fortæller Jacob Løgstrup Schjødt,
der uddyber, at maskinen også måler af
med den indbyggede vægt.
Maskinen fortæller, hvor lang tid en
opskrift tager at lave, hvor meget den
omtrent koster, og hvor svær den er at
lave. Via den tilhørende app kan man
også se en indkøbsliste, når man står i
supermarkedet.
Fleksible vinkøleskabe

Kenwood relanceres med nyt design, nye
materialer og bedre specifikationer.

UD MED DET GAMLE, IND MED
DET NYE
KENWOOD laver fra 1. januar 2017 en gennemgribende relancering, hvor 90% af
deres eksisterende køkkenmaskiner udgår, og niveauet bliver hævet over hele linjen.
“Vi har 70-års jubilæum i Kenwood og kommer til at udskifte alle køkkenmaskiner,
bortset fra Cooking Chef, som får lov til at køre lidt endnu”, fortæller Palle Andersen.
Kenwood introducerer tre nye linjer med nyt design og ny motor, som er blevet til
ud fra både forbrugernes og de professionelle kokkes ønsker.”
Derudover kommer der en række forbedringer som lys i skålen på topmodellen, og
hele linjen bliver forbedret på en række punkter, blandt andet er et design i rent metal.
Også kMix-serien bliver opgraderet med forbedret teknologi, nyt design og nyt logo.
Stavblenderen klarer avocado-sten

Hos Braun fremviste de deres nyeste stavblender, der takket være ny teknologi uden
problemer kunne blende en avocadosten i løbet af få sekunder.
“Stavblenderen har aktive knive samt en motor på 1.000 watt. Vi var bedst i test i
Tænk med den gamle version, men den nye version er 50% mere effektiv. Det er virkelig et produkt, vi tror på”, fortalte Ronny Pedersen.
Braun er markedsførende inden for stavblendere, og den nye topmodel skal være
med til at cementere deres position.
Perfekt te med kaffemaskinen

“Det er vores nye flagskib, der ud over kaffe kan bruges til at lave fire slags te, sort,
rød, grøn og hvid, der alle skal have forskellige temperaturer. Den kan desuden også
lave iskaffe og flere kaffetyper, der de seneste år er blevet populære”fortæller Ronny
Pedersen.
“Der vil være flere smagsvarianter, end vi nogensinde har set før på den nye maskine, herunder mange mælke-kaffer. Den kan også lave frossen kaffe, og den kan lave
chokolade-drikke”, uddyber Palle Andersen.
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LIEBHERR kommer med et vinkøleskab i forskellige størrelser og med mulighed for, at køkkenproducenterne kan
isætte deres egne døre med hul i, så vinkøleskabet følger resten af køkkenets
design, men stadig med mulighed for at
se ind i vinkøleskabet.
Modellen kommer blandt andet i
88 centimeter, så to skabe i den højde
kan kombineres med andre skabe i
samme størrelse eller med skabe på
178 centimeter. I serien på 88 centimeter finder man et vinskab med to
zoner, køleskab, fryseskab og et skab
med ren biozone.
“Man kan kombinere præcis de funktioner, man er interesseret i, hvilket
virkelig åbner op for en fleksibilitet, hvor
forbrugerne kan få det, præcis som de
vil have det”, fortæller Sven Rosted.
WMF, iRobot, MyCook og Liebherr har
Witt A/S som dansk importør.

Den nye Braun stavblender er bedre og mere
effektiv end nogensinde før.

DEN NYE ROOMBA® 980 ROBOTSTØVSUGER fortsætter til arbejdet er færdigt. Den
støvsuger kontinuerligt i op til to timer*, og kører automatisk i opladning når dette
behøves. Den klarer alt fra dyrehår til den almindelige hverdagsstøvsugning og øger
automatisk sugestyrken på tæpper og måtter, hvor snavs og støv har en særlig evne
til at gemme sig. Den navigerer problemløst og eﬀektivt gennem dit hjem, mens den
støvsuger under møblerne samt undgår forhindringer og trapper. Med iRobot HOME
app kan du programmere Roomba 980 til at klare støvsugningen, uanset hvor du
beﬁnder dig. Få mere information om den nye Roomba 980 på www.witt.zone/irobot
*Testet i iRobots Home Test Lab på hårde gulvoverﬂ ader. Driftstider kan variere.

Robotstøvsuger
© 2015 iRobot Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. iRobot og
Roomba er registrerede varemærker under iRobot Corporation.

SAMSUNG SATSER HÅRDT PÅ HVIDEVARER
SAMSUNGS forskellige udviklingsafdelinger bor under samme tag i Korea, og
det er noget, der afspejles i produkterne.
Jonas Holm fremviste Family Hub
på årets IFA-messe og forklarede, at
Samsung i stedet for at lancere alle nyhederne på IFA i år havde valgt at lave en
blød lancering i løbet af hele året.
“Family Hub’en, som vi har haft på
vej længe, er nu også på vej til Danmark.
Vi ligger i forhandlinger med forskellige virksomheder, der leverer mad ud
til kunderne, så vi kan implementere det
direkte i softwaren.”
At de forskellige afdelinger af Samsung
bor i samme hus er noget, der også gør
en forskel for touchskærmen. “Det er
vigtigt, at brugeroplevelsen sidder i skabet. Den kan connecte med fjernsynet,

så man kan fortsætte med at se, hvad
man ser i stuen samt skrue op og ned for
lyden. Nogle af de lidt sjovere funktioner
er, at køleskabet kan se, når der kommer
nogen ud i køkkenet om morgenen, så
skærmen tændes, og man fx kan se trafikken på vej hen til arbejdspladsen, vejret,
din kalender og lignende ting.”
Smart vask og støvsugning

Samsungs SmartWash-vaskemaskiner,
hvor man kan tilføje mere tøj under
selve vasken, er nu landet ude i butikkerne, og de får følgeskab af nye kombimaskiner med vask og tør. “En smart
funktion ved maskinen er vask og tør på
59 minutter for maksimalt to kilo tøj.”
Uden tør kan man vaske to kilo tøj på
15 minutter med en enkelt cyklus.”

Samsung kunne også fremvise en ny
robotstøvsuger, der selv opmåler ens
hjem, når den kører i det, så den kan
kende forskel på de forskellige lokaler.
“Det nye ved den er, at man kan gå
ind via appen og sige, præcis hvilke
områder den skal støvsuge. Den gemmer historikken, så man kan følge med
i, hvilke rum den har taget. Det er ikke
altid, alle rum behøver at blive støvsuget. Før i tiden ville den bare have
startet fra en ende af og kørt det hele
igennem, men nu kan man vælge rum
via appen.”
Ydermere præsenterede Samsung også
indbygningsapparater, hvilket er helt nyt
hos Samsung, herunder også den nye
Black Line i sort aluminium.

Jonas Holm
kunne præsentere en lang
række nye
indbygningsprodukter.

Samsungs robotstøvsuger kan
selv zone-inddele
hjemmet, så man
kan vælge, hvilke
lokaler, der skal
støvsuges.

Jonas Holm ved AddWash-vaskemaskinen, der ligesom de fleste andre
Samsung-produkter har connectivity, hvilket Samsung forventer bliver
endnu større de næste par år.

MADSPILD – KUN LIGE STARTET

SIEMENS: 40% VIL VÆRE UNIKKE

Madspild – og respekt for fødevarer – fik en mere fremtrædende
placering på IFA-pressemøderne i 2016 end tidligere.
Bosch, Siemens, Grundig, Gorenje, WMF, Miele … flere
producenter end tidligere adresserede det
forhold, at forbrugeren kan have stor økonomisk fordel af bedre ”food management” i hjemmet.
”Kameraer i køleskabet er kun starten”, lød det på Siemens’ pressemøde.

Siemens har i fem lande undersøgt forbrugernes
holdning til det forbundne og smarte hjem.
71% af forbrugerne ønsker forbundne apparater
– men vigtigst synes at være, at 91% ønsker kontrol
over deres egen tid.
40% af forbrugerne ønsker unik funktionalitet,
som ”ingen andre har”. 10% af forbrugerne
udgør en frontløbergruppe, det store flertal ser
tiden an og tager stilling i forbindelse med udskiftning.

Respekt for mad – Bosch style.

▲
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”Herbgarden – et af flere
produkter, der skal forny
forbrugerens respekt for
naturens ressourcer”.

Betjen dine
nye Siemens
hvidevarer
uanset hvor
du er.
Er du løbet tør for
mælk derhjemme?
Så tager du bare
mobiltelefonen
frem og kigger ind
i køleskabet.

Få middagstips
og send de rigtige
indstillinger
direkte til ovnen.

GRUNDIG: KOLD OVN
Bæredygtig anvendelse af klodens ressourcer – fx energi og fødevarer – var i centrum
for GRUNDIG på IFA 2016.
Grundig er eneste europæiske producent, der i dag dækker forbrugeren hele vejen
fra forbrugerelektronik til store og små husholdningsapparater.
Årets produktnyheder fra Grundig afspejlede tydeligt bæredygtigheds-temaet.
Verdensnyheden 2016 er en kold ovn (Cooling Oven), som kan være køleskab
om morgenen og ovn senere på dagen – naturligvis styret af forbrugeren via en app.
”Stil fisken ind ved 5 grader om morgenen, og gør så køleskabet til en ovn, når du
har brug for det senere på dagen. Du sparer op til en time”, lød argumentet ved
præsentationen på Grundigs pressemøde.
Grundig – ejet af tyrkiske Arcelik – er langt fremme blandt producenter, der tager
fødevare-udfordringen alvorligt. Et ”Freshmeter” er en sensor, der inde i køleskabet
måler holdbarheden af dine fødevarer. Og advarer mod produkter, der ikke længere
er friske.
Endelig præsenterede Grundig en Herbgarden, som i stor målestok tillader forbrugeren at danne sin egen, indendørs urtehave med langtidsholdbare krydderier i
optimale omgivelser.
Igen naturligvis et produkt koblet op til internet og apps – og hvor filosofien igen
er ”respekt for ressourcer”. Grundig har i samme ånd dannet partnerskaber med
bl.a. den italienske madspildsorganisation Food for Soul og orienterer sig mod FN’s
bæredygtighedsmål.
For Grundig er smarte, forbundne produkter udgangspunktet. ”Markedet for
smarte produkter vil femdobles frem til år 2020”, vurderer Grundig.
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Start og vælg
opvaskeprogram
uanset hvor du er.

Styr enkelt
vaskemaskinen og
tørretumbleren
via Home Connectappen – også fra
sofaen, hvis du
ønsker det.

Home Connect er en service, der tilbydes af Home
Connect GmbH. For mere information om Home
Connect, besøg siemens-home.dk. Home Connect er
kun tilgængelig i udvalgte lande. For at bruge Home
Connect, skal du oprette en brugerkonto og registrere
dig hos Home Connect GmbH. Appen er på engelsk,
og du kan downloade den gratis via Google Play Store
eller App Store.

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG

Check ind hjemme når du er ude.
Nyhed! Betjen dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect.
siemens-home.dk

Med nye innovationer opstår der nye muligheder. Nu kan du betjene
dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect, uanset hvor du
er, og hvad du laver. Kombinationen af Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer, smart
software og den intuitive Home Connect-app giver masser af praktiske
muligheder, som gør livet meget lettere.

Opvaskemaskinen som har opvasken
færdig, når du kommer hjem.
Start og vælg opvaskeprogram uanset
hvor du er. Home Connect hjælper dig
med at vælge det rigtige program efter
typen af service, eller om programmet
skal være hurtigt eller energibesparende.
Du skal bare trykke på appen.
Med funktionen Tab Counter får du en
push-meddelelse, når du er ved at løbe tør
for opvasketabs.
Ovnen som giver middagstips.
Gør brug af funktionen recipeWorld, der
indeholder mange lækre opskrifter – vælg
din favorit, og send de rigtige indstillinger
direkte til ovnen. Er du forsinket eller bare
hundesulten? Varm ovnen op på vej hjem.
Kig i køleskabet på afstand.
Ved hjælp af kameraer i køleskabet
(KG36NHI32) kan du kontrollere køleskabets indhold, når du er på arbejde eller
er ude at handle. Du kan også justere
temperaturen i køleskabet via appen.
Perfekt, hvis du er i sommerhus eller ude
at rejse. Og hvis køleskabsdøren ikke er
lukket og temperaturen stiger, får du en
push-meddelelse på mobiltelefonen.

Vaskemaskinen der beder dig om at
købe vaskemiddel.
Du kan nemt vælge program og funktioner samt starte vaskemaskinen via
Home Connect-appen. Har du en vaskemaskine med automatisk dosering, i-Dos,
får du en push-meddelelse, når du er ved
at løbe tør for vaskemiddel.
Start tørretumbleren på vej til arbejde.
Med Home Connect kan du nemt vælge
program, starte tørretumbleren og se
status, uanset hvor du er.
Læs mere om Siemens nye hvidevarer
med tilslutning til Wi-Fi på
siemens-home.dk

Siemens. Fremtiden flytter ind.

ASKO KITCHEN AND LAUNDRY APPLIANCES

Skies are
limitless
gorenje
annonce

#inspiredbyscandinavia

Photo by: Sarah Green

INSPIRED BY SCANDINAVIA
Vi ånder for håndværk og brænder for detaljer. De fire elementer – ild, vand, luft og jord – er
de urkræfter, som formede universet. I den skandinaviske natur kommer de til udtryk i gletsjere
og bjergkæder, i brusende floder og hylende vinde, i skove og sletter, i mineraler dybt i jorden.
Disse kræfter har inspireret os til at skabe en række topprofessionelle hvidevarer, der er lige så
hold- bare, som de er enkle, funktionelle og smukke.
Følg @ASKO_Danmark på Instagram, og bliv inspireret til at opleve mere af Skandinavien.
Del dine skandinaviske øjeblikke med #inspiredbyscandinavia.
Foto: Sarah Green, den danske vinder af ASKO’s fotokonkurrence.
www.ASKO.dk

MIELE MED I BÆREDYGTIGT OG
NYSKABENDE PROJEKT
I flere af Europas hovedstæder opleves
en stor mangel på studieboliger – en
udfordring som kun forventes at blive
større i årene frem. Og København er
ingen undtagelse!
I forhold til fx studieboliger er containere en ideel, billig, hurtig og fremfor
alt bæredygtig løsning. Der mangler
plads på land til at opføre billige og
miljøvenlige boliger, og ud fra den betragtning blev idéen til flydende studieboliger født, da der er masser af plads

langs floder og kanaler i de europæiske
storbyer.
12 nye, flydende studieboliger er nu
blevet indviet: Urban Rigger version
1.0 ved Halvandet på Refshaleøen.
Boliger, som er omgivet af et grønt
gårdmiljø og som har både badeplatform, kajakanløb, cykelparkering og
fælles tagterrasse.
Bag det innovative og bæredygtige
projekt står arkitektgruppen BIG sammen med en række engagerede, inter-

nationale partnere, bl.a. Miele, der har
lavet en samhandelsaftale, der løber de
næste 3 år. Miele leverer både vaskemaskine og energibesparende varmepumpetumbler til fællesvaskeriet samt
ovn, køle-/fryseskab, kogeplader og
emhætte til boligernes køkkener.
For Miele er bæredygtige handlinger
en dybt forankret del af virksomhedens
værdier og tradition samt en ufravigelig
basis for virksomhedens succes på langt
sigt.

REKORDÅR
FOR MIELE
Miele har igen oplevet en væsentlig
vækst i omsætningen. Virksomheden
opnåede en omsætning på 3,71 mia.
euro i regnskabsåret 2015/2016. Det
er en vækst på 224 mio. Euro eller 6,4%
i forhold til året før. Desuden har Miele
nu 18.000 ansatte, hvilket er en rekord
for virksomheden, som desuden investerede 184 mia. euro i perioden.
Med disse tal har Miele igen opnået
deres strategiske mål om at vokse støt
og bæredygtigt, uanset konjunkturforløb. Den nuværende vækst var “organisk”, altså uden opkøb af andre producenter eller varemærker og uden
udefrakommende kapital. Og som i
året før var væksten i salg langt over
gennemsnittet for de seneste ti år.

dag vil du nu kunne opleve
endnu mere kvalitetstid takket
være funktionerne i de nye
ASKO-produkter. Endelig en
rød tråd mellem dine produkter, dit hjem og dig selv med
det formål at understøtte din
livsstil og tage hånd om dig,
din familie og dine venner.
De ASKO Smart Connectprodukter, som blev præsenteret på IFA 2016, omfatter
hvidevarer til både
køkken og vaskerum. Køkkenprodukterne har samme design
som den netop lancerede og
prisbelønnede Elements-serie.
Vaske-produkterne består af
to fremtidige konceptmodeller; en vaskemaskine og en
tørretumbler.

ASKO SMART CONNECT
“Hjemmet er det sted, hvor du altid har taget
hånd om andre…
…Nu er det tid til, at dit hjem tager hånd
om dig.”
De nye ASKO Smart Connect-produkter sætter
dig i stand til at gøre nye ting med dine hvidevarer;
ting, som du aldrig har gjort tidligere. I din hver-
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FOTO: URBANRIGGER.COM

PLANTUI I SAMARBEJDE
MED BILLUND
I forbindelse med Billund Kommunes
deltagelse i åbningen af den Finske velfærdsambassade hos Public Intelligence
i Odense blev de introduceret for en
række finske virksomheder, herunder
FEHA-medlemmet Plantui, der arbejder
med indendørs køkkenhaver.
Kommunen tester tre indendørs køkkenhaver i Hejnsvig Plejecenter og i en
rehabiliteringslejlighed i Omme Centret,
som fokuserer på teknologi i hverdagen,
der skal gøre hverdagen nemmere for
beboerne.
Samtidig har en 3. klasse fra privatskolen i Grindsted også fået en køkkenhave,
som de i uge 40 præsenterede for de besøgende i forbindelse med et åbent husarrangement i Teknologi i Hverdagens

NAVNENYT

PRODUKTNYT

UltraPower
UltraPowe

samme samme
rengøringsrengørings
resultater
resultater
som med
som
enmed
almindelig
almindelig
støvsuger
støvsuge
*

lejlighed. Børnene har brugt Plantuis
køkkenhave i science-faget, hvor de har
dyrket blandt andet basilikum uden
brug af sollys eller jord.
»Billund er en fremsynet kommune,
som ser en fordel i at tilbyde deres ældre
den glæde det er at se planter gro. Samtidig står der også en i et af deres køkkener, så nu kan de ældre få en lille spiselig
blomst som dekoration på deres dessert.
Det er en del af en større bevægelse
inden for velfærdsteknologi, elektroniske
hjælpemidler, der giver mere værdi for
de ældre«, udtaler Christian HelwegLarsen fra Plantui.
Som det ser ud nu, vil Billund have
Plantui ind på alle plejehjem i kommunen.

25,2
25,2
v v

Litium TurboPower
Litium TurboPower

5,05,0
km km

PENSIONERING
Efter mere end 43 års ansættelse i Electrolux gruppen har
Country Channel Head for BtB Børge Jessen ønsket at gå

rækkevidde
rækkevidde

på velfortjent pension pr. 18. november 2016.
Børge har igennem alle årene bidraget til, at kunderne har
fået en service helt ud over det sædvanlige. Også internt har
Børge bidraget med sin store viden, sin konstruktive tilgang
og ikke mindst med sin positive livsindstilling.

NY MEDARBEJDER
Electrolux har ansat Christian Dybro som Country Channel
Head for BtB pr. 1. september 2016. Christian kommer fra
et job som KAM hos HP Schou, hvor han var ansvarlig for salg

100100
km/skm/

af Powertools, Garden, Leisure samt leder af sælgerteamet.

lufthastighed
lufthastighed

Før det var Christian medejer og direktør i Einhell Danmark
og Nordisk Salgs- og marketingchef i Sækko Industri (nuværende Abena). Karierren startede Christian i Adecco efterfulgt
af 7 år i Phillips koncernen, hvor han bestred orskellige stillinger indenfor salg
og marketing.
Christian afløser Børge Jessen, som har ønsket at gå på pension d. 18. november 2016. Frem til da vil Christian og Børge køre tæt parløb på BtB.
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*Baseret på støvsugertest på gulvtæp
sammenligning med Cyclon AE7810, fore
af uafhængigt testinstitut 2014-09-2
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Den kan blive din...
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Thermex scandinavia sætter en bil på højkant!
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Det eneste du skal gøre er at registrere dit køb af et hvilken som helst
Thermex emfang på vores hjemmeside inden den 1. april 2017 og du er
med i lodtrækningen om den frække ny VW up!

THeRmex scANDINAVIA A/s

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

Konkurrencen slutter den 1. april 2017. Vinderen bliver fundet ved tilfældig lodtrækning blandt de registrerede køb i Danmark, sverige og Norge.
Læs konkurrencebetingelserne på www.thermex.dk/up

