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ER DET SMARTE
HJEM SIKKERT?
'17 TEGNER GODT

IFA OG FORMLAND
FORUDE

PARKÉR DET
I DIT KØKKEN
GORENJE RETRO
SPECIAL EDITION
KØLESKABET
MED KARAKTER
gorenje.dk

Køleskabet, som er inspireret af det berømte ”Folkevognsrugbrød”. Det nye Gorenje Retro Special Edition-køleskab
kombinerer det ikoniske design fra 60’erne med moderne,
sofistikeret teknologi. Dette er køleskabet, som ikke kun er for
de køreglade. Det tilføjer et personligt touch i ethvert køkken
og symboliserer frihed og eventyrlyst, samtidig med at maden
i køleskabet bevares frisk og fuld af vitale næringsstoffer.

LEDEREN

INDHOLD

AF HENRIK EGEDE

BÆREDYGTIGHED
STARTER HJEMME
Fremtiden skal være bæredygtig. Vi skal alle medvirke.
Vi skal skære vort forbrug til, så der er plads til fremtidige
generationer.
I Jørgen Leths Danmarks-film fra 1972 er der en vidunderlig sekvens, hvor skuespilleren Jørgen Ryg drikker et glas
mælk – og lader køleskabsdøren stå pivåben i hele det
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minut, sekvensen varer.
Dette ville ALDRIG ske i dag.

MULIGT REKORDÅR I VENTE
Farverigt forår. Et forsigtigt bud her midt på året
tyder på, at 2017 kan komme til at overgå rekordåret
2016 i omsætning for branchen.

Vi er blevet bevidste om energiforbrug, vandforbrug, madspild. Ressourcer.
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Det er godt.
Bæredygtighed startede med store, akademiske rapporter,

IFA STÅR FOR DØREN
Innovation bliver det helt centrale tema under
IFA-messen, der afholdes 1.-6. september i

debat og politisk engagement.

Berlin.

Nu står slaget derhjemme. Dine egne hvidevarer er et godt
sted at begynde.
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Køb de mest energirigtige. Og spar penge over årene.

DØREN TIL DET SMARTE HJEM
ER ULÅST
Det forbundne, smarte hjem er i

Køb de bedste apparater, vedligehold dem og brug dem

fokus i branchen, men ifølge

længe. Når de er udtjente, smid dem væk korrekt, så
råstofferne kan blive genanvendt korrekt.

eksperter mangler der fokus på

Kig efter energimærker. Kig efter vandforbrug på vaskema-

døren for hackere.

sikkerheden – hvilket kan åbne

skine og opvaskemaskine. Kig efter funktioner i køl og frys,
der kan mindske dit madspild.
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Forbrugerne skal ikke have englevinger på grund af bæredygtighed. Vi skal være snusfornuftige. Få et komfortabelt
liv samtidig med, vi viser omsorg.

feHas

varer A/S

Om et par uger åbner IFA-Messen i Berlin. Lur mig, om
ikke årets tema for hvidevarer og husholdningsapparater
bliver … bæredygtighed.
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9 SERVICEANBEFALINGER
TIL FORHANDLERNE
FEHA har opdateret serviceanbefalingerne til forhandlerne,
som skal sikre, at alle får en fair
behandling, og at alle kender
de grundlæggende regler.

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med
redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med
kildeangivelse.
FORSIDEFOTO Vores private hjem bliver smartere og
smartere med en evigt voksende udvalg af internet-forbundne
apparater. Men de mange opkoblede produkter giver hackere
helt nye muligheder.

Forestil dig, at du kan vælge præcis den
-emhætte,
du drømmer om. Uden at bekymre dig om rør og aftræk.
Det kan du nu...

Witts nye High Performance kulfiltre gør det muligt at genanvende luften i køkkenet med en rensningseffektivitet på 98%!
Witts High Performance kulfiltre giver derfor ingen lugtgener overhovedet.

Følg os på facebook.com/wittdk og instagram @witt_dk . www.witt.dk

BRANCHEN OG VERDEN
SVERIGE:
VÆK MED KEMI-SKAT

VÆK MED
MENINGSLØS KONTROL

Sverige har med virkning fra 1. juli 2017
indført den såkaldte ”kemikalieskat”,
der bl.a. fordyrer hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater i vort naboland.
De svenske brancheforeninger inden
for elektronik opfordrer til, at skatten
tages af bordet allerede i efterårets svenske finanslovsforhandlinger.
Skatten gavner ”hverken svensk beskæftigelse eller miljøet”, hedder det i et indlæg fra FEHA’s svenske søsterforeninger.

En enkelt stødt appelsin bør ikke betyde, at supermarkedet ikke kan sende hele nettet til velgørenhed.
Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde
Larsen (V), der nu har bedt Fødevarestyrelsen etablere
en postkasse, der skal samle forslag op til forbedring og
forenkling af kontrollen. Til efteråret sendes alle forslag
til ministeren.
Hvidevarebranchen møder fødevarekontrollen, når produkter med direkte fødevarekontakt skal kontrolleres, fx køleskabe, kaffemaskiner mv.

FORMLAND
16. AUGUST
FEHA-medlemmer med små el-husholdningsapparater vil også i år være til stede
på Formland Autumn i Messecenter
Herning.
Messen åbner torsdag den 17. august
– og FEHA-virksomhederne vil udstille
i Hal G. Hvidvare-Nyt vil dække åbningen af messen med produktnyheder/tendenser i oktober-nummeret af vort
magasin.

BRED
BÆREDYGTIGHED
Dagbladet Politiken udkom 30. juni
med et tillæg om bæredygtighed, der
starter i hjemmet.
Politiken havde i år valgt en bred tilgang til emnet: lige fra energi-effektivitet over vand-besparelse til bedre brug
af madvarer. FEHA og nogle af vore
medlemmer var naturligvis med, da de
valgte emner passer perfekt til den måde,
vores branche hjælper forbrugerne med
at være bæredygtige.
Politikens tillæg har titlen ”Det bevidste valg”.

FEHA – MED MØDEREGLER
FEHA vedtog på foreningens generalforsamling 27. april et sæt møderegler, der gælder
for alle møder i producentforeningen. Reglerne skal sikre, at foreningen til enhver tid
overholder danske og internationale rammer for, hvordan aktiviteter foregår i brancheforeninger.
Indholdsmæssigt er der intet nyt under solen, idet FEHA i mange år har henholdt
sig til gældende regler for danske og europæiske konkurrencemyndigheder. Nyt er,
at reglerne nu er nedskrevet med hjælp fra advokatfirmaet LassenRicard – og ligger
fremme til foreningens møder.

VERDENS FØRSTE … ELLER
I Hvidvare-Nyt 3-2017 var vi så friske at beskrive en ny vask-tørremaskine fra Brandt
som ”verdens første vaske- og tørremaskine”.
Der tog vi nok munden for fuld, påpeger en ivrig læser af bladet siden 1970 –
Kristian Jacobsen.
Han har selv, i 1990’erne, som salgskonsulent for Blomberg, solgt topbetjente
vaske/tørremaskiner på det danske marked – og maskinerne var netop indkøbt hos
Brandt!
Kristian Jacobsen siger, han gennem årene har haft ”fornøjelse og gavn af de mange
artikler og annoncer i bladet”. Vi takker Kristian for korrektionen.

ZINKANN FORTSÆTTER
Miele’s tyske direktør, Reinhard Zinkann,
fortsætter som formand for CECED – den
europæiske producentforening.
Det blev klart på foreningens generalforsamling, som fandt sted på Teaterskeppet i
Stockholms havn. Fabio DeLonghi, DeLonghi
Group, fortsætter som næstformand.
CECED fylder 60 år i 2018 og repræsenterer såvel producenter som nationale brancheforeninger.
HVIDVARE-NYT 4 • 2017
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ANNONCE

MARKED I GOD STIL

2017 SER UD TIL
AT OVERGÅ
REKORDÅRET ’16
❉
AF HENRIK EGEDE

F

EHA måler i sine markedsdata salgind, dvs. afsætningen fra producenter til detailled.
Fra og med 2017 måles dette på en
ny måde, idet alle produkter har fået en
ny kode. En kode, der er den samme
for Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Et indbygnings-køleskab højere end
170 cm og med energiklasse A++ har
derfor fået samme nummer i alle fire
markeder: 1015302.

FLOT MAJ-STATUS
Omlægningen fra danske til nordiske
produktkoder har medført, at index i
et års tid dannes manuelt – indtil 2018,
hvor index i forhold til året igen dannes
automatisk.
Det var derfor med en vis spænding,
FEHA’s direktør satte sig til lommeregneren for at danne index for de første fem måneder i 2017.
2016 var rekord-år – og kan 2017 nu
slå rekorden? Jungletrommer af forskellig art har talt om fortsat pænt marked
– båret af den lave rente og det aktive
boligmarked. Op til 2% vækst, har vores
kolleger i GfK spået.
Resultatet af vores lille øvelse (idet
juni-tallene ikke forelå ved redaktionens slutning) er opmuntrende: Målt
i styk ligger hvidevarerne 4% over afsætningen i de første fem måneder af
2016. Målt i værdi er afsætningen i
markedet hele 8% større.
De såkaldte små apparater (som også
inkluderer støvsugere og strygejern)
ligger tilsvarende pænt. I styk ligger
omsætningen markante 19 % over sidste år, i værdi 18%.
Vi skal huske, at FEHA dækker ca.

halvdelen af SDA-markedet. Tallene
fortæller derfor, at FEHA’s brands ser
ud til at sælge fint i markedet.
DE ENKELTE PRODUKTER
Man bør naturligvis stille de kritiske
spørgsmål: er der ”naturlige” forhold,
der forklarer væksten. Nye leverandører
eller varegrupper? Fejlagtig inkludering af norske eller svenske tal, der
kan forrykke billedet?
Dette er ikke tilfældet i forhold til
en sammenligning af 2016 og 2017.
Det er et nyt system, men de samme
leverandører og produkter, der figurerer. Hvis vi tager opvaskemaskinen
som eksempel, så er der her tale om
en klar vækst: fra 78.000 styk sat på
markedet de første fem måneder af
2016 til 90.000 sat på markedet frem
til og med maj i år.
Tilsvarende synes køl- og kølefryseskabe at sælge godt. Selv vaskemaskinerne har lagt sig et par tusind styk
over et meget højt rekordsalg fra 2016.
Man må forvente ca. 250.000 solgte
vaskemaskiner, når året er omme. Og
det er højt.
For de ”små” er det samlede støvsugersalg (støvsugere, stickvac og robot) 183.000 styk i år mod 173.000
sidste år.
I det samlede billede er FEHA’s tal
for hvidevarer stort set markedsdækkende. For små apparater (udover
støvsugere og kaffe) dækker vore
brands som anført ca. halvdelen af
det samlede marked.
Lad os se hele vejen til ende i 2017
– og se, om afsætningen får andet
rekordår i træk.

DET ENDELIGE
OPGØR
med klaprende
grydelåg og skilt
bearnaisesauce
Når du tænder under panden på din
kogeplade uden TempControl, vil
maden på panden stødt blive varmere
og varmere – også selvom du lader
kogepladen stå på det samme effekttrin. Du kender det sikkert fra din
gryderet, der bare skulle stå med et
let kog over lang tid, og pludselig når
du tjekker, så bulderkoger det hele.
Resultatet er, at du hele tiden må stå
og skrue op og ned på din kogeplade.
Dette sker ikke på Mieles kogeplader
med TempControl, og det gør en
kæmpe forskel for det færdige resultat.
Med TempControl holder kogepladen
en konstant temperatur på maden,
og det sikrer en kontrolleret jævn
tilberedning og at intet brænder på.
Bemærk, at dette er uden brug af
specielle gryder og pander – blot helt
almindeligt induktionskogegrej.

Aldrig mere skilt
bearnaisesauce
Bliver en ret færdig før noget af det
andet, du er i færd med at tilberede,
kan du sænke temperaturen yderligere, så retten blot holdes varm, indtil
den skal serveres. Med Holde-varm+funktionen på TempControl-zonen kan
du endda sænke temperaturen til et
ønsket niveau helt ned til 50°C – og
det åbner helt nye muligheder. Indstillingsmulighederne på Holde-varm+funktionen kan dermed sikre, at fx din
bearnaisesauce holder sig konstant
under de ca. 63ºC, der er afgørende
for, at en ægte bearnaisesauce ikke
skiller.
Læs mere på miele.dk

6

HVIDVARE-NYT 4 • 2017

Perfekte, ensartede
brunch-pandekager
ved brug af
TempControl Trin 3.
Trin 3 holder en
konstant temperatur
på 220ºC, der passer
perfekt til tilberedning
af pandekager.

Pandekager? Miele TempControl holder en konstant
temperatur og garanterer perfekte resultater
Miele. Til alt det, du virkelig holder af.

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk
Besøg Miele Experience Center: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle

IFA SATSER PÅ
INNOVATION
IFA 2017 får innovation som tema – i endnu højere grad end hidtil.
Hal 26 får overskriften ”Next Brand” – og vil blive befolket med
start-up virksomheder inden for elektronik, Internet of Things, Virtual
Reality, digital sundhed, smart hjem mv. IFAs keynote (åbningstale) leveres for anden gang i
træk af vores branche, idet Pieter Nota, CEO for Health Care i Philips, indtager scenen fredag
den 1. september kl. 10.30.

IFA 2017 – SYV GODE ÅR FOR MDA
SYVENDE ÅR MED VÆKST
2016 var syvende år i træk med global
vækst for hvidevarer (Major Domestic
Appliances – MDA).
Industrien er sund og rask – og analysevirksomheden GfK forventer ikke, at
det går som i Bibelen, hvor syv gode år
afløses af syv dårlige. Tværtimod er det
GfKs estimat, at væksten fortsætter 2-4
% pr. år de kommende år.
Det konkluderede analysechef Jürgen
Boyny fra GfK, da IFA/Messe Berlin
havde inviteret pressefolk og analytikere
til opvarmning forud for årets IFAmesse i Berlin.

Den globale vækst er primært i værdi
(11%) - modsvarende en stykvækst på 1%.
SYNLIGE HØJDESPRINGERE
Hvilke produkter trækker den globale
vækst?
Det gør de mest avancerede og spændende produkter. Vaskemaskiner med
en kapacitet op til 8 kg har 15% vækst.
Tørretumblere med varmepumpe har
11% vækst.
Køleskabe i de to bedste energiklasser – med no-frost – ligger i 34% vækst,
mens induktionskogeplader med indbygget emfang har 102% vækst.

Innovation driver SDA-vækst
Væksten i SDA drives af nye apparater – med mindre end ca. fem år
på markedet. GfK har dannet en liste over hurtigløberne. Samlet vækst
358% på fem år.
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For den sidste kategori kan anføres, at
væksten også skyldes, at det er et relativt
nyt produkt.
SMART-MARKED FORDOBLET
Det globale marked for smarte (læs: netopkoblede) hvidevarer er blevet fordoblet fra 2015 til 2016.
Fra 4 mill. solgte smarte enheder til
8. mill. (idet GfK her måler markedet
excl. Nordamerika).
Væksten er ikke jævn. Kina står for
halvdelen af det smarte marked. Fx sælges 71% af samtlige smarte køleskabe i
Kina – og en fjerdedel af solgte vaske-

Global Market – dobbelt op på smart
Det globale marked for ”smarte” hvidevarer er fordoblet fra 2015 til 2016.
Kina, den røde del af cirklen, trækker næsten halvdelen af denne vækst.
Nordamerikanske data er ikke med.

IFA 2017
– SDA HAR 5% VÆKST
Små elektriske husholdningsapparater er – igen-igen – et godt
marked. Også globalt.
En global vækst på 5% i 2016 i forhold til 2015 er solid. Det
samlede marked for den myriade af produkter, der befinder sig
i kategorien Small Domestic Appliances (SDA) er nu af Udo
Janssen fra GfK anslået til hele 420 mia. kr.
Et par tendenser her på siden – som opvarmning til IFA
2017 for SDA.
GULVPLEJE UDEN LEDNING
40% vækst var sidste år resultatet på globalt plan for støvsugere
uden ledning (rechargeable handstick vacuum cleaners).
På samme tid vokser afsætningen af robotstøvsugere ifølge
GfK med ca. 20% - med Kina som det væsentligste vækstmarked.

maskiner i Kina er nu opkoblede til net! Europa sover vel ikke i
timen, men alligevel: vi er ikke lige nu front-løbere i det smarte.
Vaskemaskiner er det bedst sælgende smart-produkt. 11%
af det globale salg af vaskemaskiner er nu smart. Markedet for
konventionelle vaskemaskiner er fladt.

STØV: ENERGIMÆRKET VIRKER
Støvsugere fik i Europa energimærke i januar 2015 – og GfK
kan til overflod bevise, at mærket har haft stor effekt på afsætningen.
På to år er andelen af støvsugere solgt i bedste energiklasse
(A) steget fra 26% af det samlede salg til 58% i januar 2017.
Lidt af væksten skyldes sikkert mærkets introduktion, så gruppen af ”ukendt mærke” er svundet ind. Men uomtvisteligt er
det, at andelen af støvsugere i de to dårligste energi-grupper
(F og G) er faldet fra 10 til 7%.
Fra 1. september 2017 (når IFA åbner) ændres energimærkningen, så bedste klasse for støvsugere bliver A+++ og dårligste D.

DYRERE – MEN MED FORSKEL

Smarte hvidevarer er meget dyre, er de ikke?
Jo, men med forskel.
For de bedst sælgende, smarte apparater (vaskemaskiner)
ligger de smarte apparater i prisindex 127% i forhold til de ikke
smarte. Priserne er et gennemsnit af det vesteuropæiske marked.
For køleskabe (198%), induktionskogeplader (389%) samt
ovne (439%) er de smarte produkter væsentlig dyrere end de
konventionelle.

Hvad koster’et?
Smarte apparater koster mere – men hvor meget. Og hvad vil forbrugeren betale.
Stor prisforskel inden for de forskellige produkter. De populæreste smarte hvidevarer (= vaskemaskiner) har den mindste forskel mellem smart og konventionel.
Slides: GfK – IFA Global Press Conference.

EL-KEDLER – OG KINA-EFFEKTEN
Afsætningen af el-kedler ligger helt fladt på globalt plan – i
al fald, hvis man skærer det kinesiske marked bort.
Tæller man Kina med (og det gør GfK), så ændres billedet
af el-kedel salget fuldstændig. Med det kinesiske marked er der
tale om en global vækst på intet mindre end 11% for produktgruppen.
El-kedlerne fortæller deres egen historie om, hvor stort og
stærkt, det kinesiske marked er.
INNOVATION SÆLGER
SDA er et område med mange produkter – og megen produktinnovation.
GfK har forud for IFA 2017 regnet på, hvor stort et gennemslag nye, innovative SDA produkter har i forhold til væksten.
På illustrationen ses en håndfuld nye SDA-produkter – lige
fra den net-opkoblede tandbørste til robotstøvsugeren og air
fryeren.
Disse produkter er siden 2011 vokset med 358% - fra et salg
på 1,2 mia € til et salg på 5,6 mia €.

Henrik Egede var inviteret til IFA global pressekonference af
Messe Berlin.
HVIDVARE-NYT 4 • 2017
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EN LEGENDE
I BRANCHEN GÅR
PÅ PENSION
Bjarne Ellevang går på pension efter 31 år som sælger hos Vestfrost, men det
betyder langt fra, at han kommer til at sidde stille. Hvidvare-Nyt har snakket med
den kommende ikke-pensionist.
HVORDAN ENDTE DU I
HVIDEVAREBRANCHEN?

Efter en del år i militæret og derefter
radiobranchen, begyndte jeg at sælge
biltelefoner. Jeg blev hurtigt klar over,
at direkte salg skulle være min metier.
Den, i citationstegn, kamp med kunden
om antal og pris tændte mig som en
storvildtsjæger med nedlagt bytte. En
dag, hvor salget var rigtigt højt, var som
at komme hjem til jul.
At være ansat hos Vestfrost har også
budt på en masse spændende udfordringer. Fra at være en ”lille” lokal
virksomhed til at være en del af en
verdensomspændende virksomhed som
Vestel har været meget lærerigt og udfordrende.
HVAD ER DET SJOVESTE, DU HAR
OPLEVET I BRANCHEN?
Det er meget svært at sige, jeg ser meget
humoristisk på alt, derfor har der ikke
været mange dage, hvor jeg er kommet
hjem uden et godt grin. Jeg har jo aldrig
været tilbageholdende med en vittighed
eller en vittig bemærkning til en given
situation. Jeg er født med et lyst syn på
alting. I alle årene har jeg også deltaget

i FEHAs møder for Vestfrost, det har
været særdeles spændende.
Vores lancering af Vinpartner systemet
har også været en skøn oplevelse. Men
skulle jeg nævne noget, så er det at være
sammen med gode kunder uformelt.
Her kan jeg være sjov mand uden at
virke useriøs, og så er jeg i mit es.
HVAD SKAL BRANCHEN PASSE PÅ
I FREMTIDEN?
Jeg har altid været modstander af, at afgående folk gør sig kloge på branchen.
Hvis de virkelig sidder inde med de vise
sten, så skulle de have indført ideerne,
da de havde mulighed for det selv.
Skal jeg sige noget, så må det være
ikke at tage sig selv for højtidelig. Det
er også svært med det prisniveau, vi
efterhånden har lagt. Der er mange på
begge sider af bordet, der har svært
ved at tjene penge. Vi glemmer, at folk
ikke kan undvære det, vi sælger. Det
burde give afsmitning på priserne, men
det ser desværre ud til udefra, at vi alle
har svært ved at komme af med vores
produkter.
Vi burde arbejde på at blive en glad
branche, der tjener penge på det, vi laver.

HVAD SKAL DU LAVE NU?
Ja, se det er jo meget spændende, jeg
skal helt sikkert ikke spille golf, det har
jeg folk til…
Jeg troede, jeg skulle være pensionist
med stort P, men det bliver det ikke helt
til. Jeg starter med at involvere mig i
salg af dæk engros på landsplan for
Dækcenter.nu. Derudover måske også
deltage i implementeringen af ”Digital
Servicebog” på det svenske marked.
En af mine gode gamle kunder har
også bedt mig om lidt hjælp med
”Boligsager”, dvs. salg til boligforeninger. Derudover er min søn medejer af
et ejendomsselskab, hvor jeg også skal
give et nap med ind imellem.
Endvidere har jeg lovet Vestfrost at
hjælpe med vinsmagninger hos vore vinpartnere, da vin og vinskabe er min helt
store interesse.
Så bor jeg jo på en nedlagt landejendom, som også skal vedligeholdes, og min
ødegård i Sverige skal passes. Jeg håber
at få tid til lidt flere motorcykelture med
min skønne kone Lisbeth. Hun glæder sig
meget til at have mig lidt mere hjemme.
Så peddig-rør fletning må jeg nok også gemme, til jeg bliver gammel.

HVIDVARE-NYT 4 • 2017
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SMART, MEN
USIKKERT HJEM
Internet of Things og det smarte hjem har de seneste år
været et væsentligt fokusområde for flere brancher,
herunder FEHAs medlemmer. Men den nye teknologi har
medført nye sikkerhedsmæssige udfordringer for både
producenter og forbrugere.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

I

nternet of Things – tingenes internet – er i bund og
grund hverdagsting, der er
blevet udstyret med computerkraft og muligheden for
at sende og modtage data
via internettet, hvilket er
grundlaget for det smarte
eller forbundne hjem.
De seneste fem år har
der været en kraftig udvikling på området, og
snart sagt alle produkttyper til hjemmet bliver forbundet til
internettet, lige fra
termostater og elpærer over køleskabe til kaffemaskiner. Hvis man
bevæger sig rundt
på elektronikmesser som IFA
eller CES, så
er der ingen
tvivl om, hvor
hurtigt udviklingen går.
Tanken bag
er simpel. Det
forbundne hjem
gør det muligt for
forbrugerne at styre
eksempelvis deres hvidevarer via
12
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computeren eller telefonen, ligesom
producenterne kan indsamle data om
brugen af produkterne takket være
indbyggede sensorer, der kan holde
øje med alt fra vægten af vasketøjet til
indholdet af køleskabet.
SLÆKKER PÅ SIKKERHEDEN
Potentialet er stort, både for forbrugere
og producenter, men desværre også
for hackere, der på forskellig vis kan
udnytte de mange forbundne produkter til eksempelvis overvågning eller
angreb, hvilket er noget, som eksperter
advarer om
En del af problemet er, at producenterne ofte slækker på sikkerheden i de
forbundne produkter, da netop sikkerhed er omkostningstungt, og da sikkerheden ofte ikke er tænkt ind i produkterne fra starten.
Nicola Dragoni, professor ved DTU
Compute, fortæller, at kun 48% af virksomhederne fokuserer på sikkerheden
i deres enheder allerede i udviklingsfasen. Samtidig er det kun 49% af virksomhederne, der sørger for, at deres
enheder bliver opdateret automatisk,
og netop opdateringer er afgørende for
sikkerheden. Ydermere er det kun 20%
af virksomhederne, der ansætter sikkerhedseksperter inden for IoT, ligesom
kun 35% af dem inviterer tredjeparter
til at teste svagheder i sikkerheden.

– Siden sikkerhed med IoT stadig i
høj grad er vanskelig, så er problemet
med spændende, nye teknologier, at
virksomhederne har travlt, og de fleste
af dem ignorerer sikkerhedsproblemer
og udskyder problemet mest muligt”,
fortæller Nicola Dragoni.
Problemet er altså, at virksomhederne har travlt med at udvikle nye produkter, derfor udskyder de sikkerheden, da det er en vanskelig størrelse.
Også teknologiforsker, journalist og
forfatter Morten Bay fortæller, at
producenterne ikke har nok fokus på
sikkerheden:
– Mange af de IoT-produkter, der er
på markedet i dag, bliver presset ned i
pris ved at spare på sikkerheden. Ofte
overlader producenterne også sikkerhedsdelen til, hvad man kunne kalde
det ydre forsvar, altså routerens firewall
eller lignende. Men hackerne er altså
langt mere avancerede end som så.
Dertil kommer, at man skal huske, at

Nicola Dragoni mener, at uddannelse og oplysning er nøglen til større
sikkerhed i det smarte hjem.

den største sikkerhedstrussel altid er
den menneskelige faktor. En simpel
ting som at bruge den samme låsekode
til både smartphone og vaskemaskinen
kan være katastrofal.
FLERE ADGANGSPUNKTER FOR
HACKERNE
I juni 2016 var der ifølge Evans Data
Corporation omkring 6,2 milliarder
IoT-enheder. Et tal, der ventes at stige
til 20 milliarder i 2020, og en stor
del af disse enheder vil være en del af
det smarte hjem, alle forbundne til
internettet.
Og ifølge
Nicola
Dragoni
kan alt,
hvad der
er forbundet til internettet, potentielt hackes,
og derved kan prisen for forbrugerne
blive høj, hvad angår privatliv og sik-

kerhed, da mange af produkterne er
dårligt beskyttet mod hackerangreb.
Også Morten Bay udpeger dette som
et problem:
”Flere adgangspunkter er uden
tvivl et problem i sig selv, for jo flere
enheder, en hacker kan få kontrol over,
jo mere magt får vedkommende. Hvis
målet f.eks. er at få samlet et såkaldt
botnet, så vil hackere gerne have adgang til så mange IoT-enheder som
muligt. Jo flere enheder, en hacker kan
aktivere ad den vej, jo stærkere bliver
vedkommendes ”rambuk”, der bruges

Kun 48% af virksomhederne fokuserer på sikkerheden
i deres enheder allerede i udviklingsfasen.
Nicola Dragoni
til at komme ind i endnu større systemer, som f.eks. statens IT-systemer
eller kritisk infrastruktur.”
HVIDVARE-NYT 4 • 2017
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▼

Ifølge Morten Bay er den største trussel mod datasikkerheden den
menneskelige faktor. Foto: Stine Heilmann

ANNONCE

Mange af de IoT-produkter, der er på markedet i dag,
bliver presset ned i pris ved at spare på sikkerheden.
Morten Bay
OVERVÅGNING OG ANGREB
Hackere kan bruge enhederne både
individuelt og kollektivt. Kollektivt kan
enhederne bruges til ”at rekruttere
net-forbundne enheder til at foretage
angreb, der kræver stor gennemslagskraft”. Og jo flere enheder, der er, jo
voldsommere angreb kan hackerne
foretage sig. Men truslen kan også
blive personlig og individuel, forklarer
Morten Bay:
– På det individuelle niveau kan netforbundne hårde hvidevarer ligge inde
med essentielle informationer om dig.
Nogle hvidevarer-modeller i USA kan
allerede registrere adresse og kreditkort, så du blot skal trykke på en enkelt
knap for at bestille mere vaskemiddel
hos Amazon. Men en hacker kan f.eks.
også ræsonnere sig frem til, at du har
børn, baseret på de antal gange, du
kører din vaskemaskine og hvilke programmer, du sætter i gang på den. Hvis
du samtidigt har et smart køleskab, der
registrerer varerne i det, så det kan lave
en indkøbsliste til dig, ved køleskabet
måske, at der sker en hastig udskiftning
af alkohol-produkter. En dygtig hacker
vil også kunne springe gennem dit netværk fra hvidevarerne til andre enheder.
Det kan i sidste instans betyde, at en
hacker kan finde frem til ejerens navn
og andre personfølsomme oplysninger
og måske endda bruge oplysninger om
fx alkoholforbrug og andet mod dem
eller bruge oplysningerne til at vide,
hvornår ejeren ikke er hjemme.
Nicola Dragoni fremhæver ligeledes
en række eksempler på, hvordan hackere potentielt kan bruge smarte enheder. For eksempel kan inficerede smarte
elpærer slukkes og tændes eller endda
tvinges til at blinke i en hastighed valgt
af hackeren. Enheder
med kameraer
og mikrofoner
kan bruges til at
overvåge folk, og her
fremhæver han særligt
babyalarmer, der ofte har
meget dårlig sikkerhed.
14
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BEDRE SIKKERHED OG OPLYSNING
For at minimere faren for hackerangreb mod det smarte hjem, skal der
ifølge Nicola Dragoni øget oplysning
til, både internt hos producenterne,
men også hos forbrugerne.
Producenterne skal erkende vigtigheden af sikre systemer, der bliver
opdateret på samme måde som for
eksempel styresystemet på en computer, der konstant bliver opdateret
for at imødegå nye trusler, ligesom
sikkerhed skal tænkes ind i systemet
allerede i udviklingsfasen.
Samtidig kræver det også oplysning
til forbrugerne, og her er der et producentansvar, men ifølge Dragoni er
der i dagens samfund desuden generelt alt for lidt fokus på sikkerheden i
de mange forbundne produkter, der
findes på markedet. Og ifølge Morten
Bay er det netop den menneskelige
faktor, der er den største trussel, som
for eksempel når forbrugerne bruger
det samme kodeord til flere produkter.
Producenterne skal sikre deres produkter bedst muligt, og forbrugerne
skal kende til vigtigheden af for eksempel at sikre deres wifi-netværk
eller at skifte den adgangskode, der
følger med fra fabrikken, så hackerne
har sværere ved at finde vej ind i det
smarte hjem.

Betjen dine
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.

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.
Betjen dine Siemens hvidevarer med appen Home Connect.
siemens-home.bsh-group.com/dk

Med nye innovationer opstår der nye muligheder. Nu kan du betjene
dine 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.
bsh-group.com/dk/oplev-siemens/highlights/home-connect

Siemens. Fremtiden flytter ind.

DANMARK MED I
GLOBAL INDSATS
MOD MADSPILD
Danmark cementerer sin plads i den internationale kamp mod madspild – to danskere
er nu med i den globale koalition mod madspild, Champions 12.3.

B

arack Obamas tidligere køkkenchef
i Det Hvide Hus, Sam Kass, Unilevers globale direktør, Paul Polman, Nestlé's bestyrelsesformand, Paul
Bulcke, EU-Kommissær for sundhed og
fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis
og leder af FNs miljøprogram UNEP,
Erik Solheim. Alle har de til fælles, at
de sidder i den globale koalition mod
madspild, Champions 12.3.
I gruppen af internationale fødevareprofiler sidder fra Danmark: Miljø- og
Fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Og den seneste udnævnelse til Champions 12.3 er stifter og bestyrelsesformand for Stop Spild af Mad, Selina
Juul, som fra Washington netop har
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modtaget invitationen til et medlemskab.
Champions 12.3 er en koalition af
næsten 40 ledere på tværs af regeringer,
erhvervsliv og civilsamfund. Gruppen
er forpligtet til at foranstalte aktiviteter,
som reducerer madspild og fødevaretab, og som dermed bidrager positivt
til opfyldelsen af FN's bæredygtighedsmål: Sustainable Development Goal
12.3. Dette mål for bæredygtighed er
at halvere al verdens madspild og fødevaretab i hele værdikæden fra jord til
bord inden året 2030. Hollands regering samt World Resources Institute
i Washington D.C. udgør sekretariat
for Champions 12.3.
Danmark har i mange år gjort sig
positivt bemærket i kampen mod madspild på den internationale scene, og
i disse uger fejrer Danmarks største
bevægelse mod madspild, Stop
Spild af Mad, 9 års fødselsdag.

Bevægelsen bragte fokus på madspild i
Danmark og er partner i FN's globale
initiativ, SAVE FOOD, partner i FAO/
UNEP kampagne Think.Eat.Save og er
nævnt i flere FN-rapporter og publikationer om madspild.
Bevægelsens stifter, Selina Juul, er
medlem af Europa-Kommissionens
vidensplatform om madspild, EU Platform on FoodLosses and Food Waste,
og er bidragsyder til den globale protokol mod madspild, The Food Loss
& Waste Protocol, sammen med flere
internationale partnere. Protokollen
har til formål at standardisere målingen
af madspild og fødevaretab gennem
hele værdikæden fra jord til bord.
Alle medlemmernes arbejde i Champions 12.3 foregår på frivillig basis,
og det næste globale Champions 12.3
møde finder sted til efteråret i USA, i
forbindelse med FN's generalforsamling i New York.

9 ANBEFALINGER OM SERVICE
I HVIDEVAREBRANCHEN
feHas medle

Kære forhandler af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.
Hvidevarebranchen ligger højt, når det gælder forbrugertillid og god service.
Formålet med de følgende anbefalinger er fortsat at nyde forbrugernes tillid, men
samtidig minde producenter, butikker og forbrugere om de regler, der gælder.
Så får alle en fair behandling. Og alle kender de grundlæggende regler. God handel!
mmer er:

• BSH Hvidevarer A/S (Bosch/
Siemens)
• Candy Hoover Oy (Candy
• De ‘Longhi Scandinavia /Hoover)
• Electrolux Home ProducA/B
• Gorenje Group Nordic A/Sts Denmark A/S
• Gram A/S
• Groupe SEB Danma
• Grundig Nordic DK rk A/S
• LG Electronics Nordic
• Melitta Nordic A/S AB
• Miele A/S
• Moccamaster Nordic
• Nespresso Denmark
• Nilfisk Danmark
• Philips Consumer Lifestyle
• Samsung Electronics Nordic
AB
• Silverline Danmark
• Thermex Scandinavia
• Thuesen Jensen A/S A/S
• Vestfrost Household
• Whirlpool Nordic A/S
• Wilfa Danmark A/S
• Witt Hvidevarer A/S

Venlig hilsen
FEHA – Foreningen af producenter og importører af elektriske husholdningsapparater
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1.

HUSK: FORBRUGEREN SKAL LÆSE BRUGSVEJLEDNINGEN!

Dette er med til at sikre korrekt brug – og reducere antallet
af defekter/klagesager.

2.

MIND FORBRUGEREN OM KØBSDATOEN!

Husk at minde forbrugeren om at gemme kvittering.
Dette sparer tid og kan komme tvister i forkøbet.

3.

INSTALLATION SKAL VÆRE KORREKT!

Ved køb af store apparater: husk at minde forbrugeren
om, at apparatet skal installeres korrekt. Tilkald af
tekniker er ikke omfattet af reklamationsretten, hvis fejlen
skyldes forkert installation.

4.

OMBYT MED OMTANKE!

Ved mindre apparater: ombyt med omtanke. Er en
løsdel defekt, så lad være med at ombytte hele apparatet,
men bestil den defekte løsdel hos leverandøren.

5.

HUSK KØBELOVENS FORMODNINGSREGEL!

Hvis en vare går i stykker inden for de første seks
måneder efter køb, er der en formodning om, at varen var
mangelfuld fra starten. Hvis varen derimod går i stykker
efter seks måneder, er det som hovedregel forbrugeren, der
har bevisbyrden for, at varen var mangelfuld ved leveringen.
Reklamationsfristen er altid to år.

6.

HUSK: ER DER INGEN FEJL, KAN
FORBRUGEREN HAVE PLIGT TIL AT BETALE!

Hvis forbrugeren bestiller service på et produkt under reklamationsperioden, skal man påregne at betale et undersøgelsesgebyr, hvis produktet ikke har fejl eller mangler. Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved produktet.
Forbrugeren skal gøres opmærksom på dette, inden undersøgelsen udføres. Det skal efterfølgende kunne bevises, at

Venlig hilsen
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forbrugeren har accepteret at skulle betale for undersøgelsen.
Gebyr må ikke opkræves, hvis der er en fejl eller mangel ved
produktet. Gebyret må ikke være urimeligt stort.

7.

HUSK: REPARATION INDEN FOR RIMELIG TID!

Købeloven siger, at løsning af en fejl skal ske inden for
”rimelig tid”, som normalt betragtes som et par uger.
Den rimelige tid afhænger dog af forskellige forhold. Hvis
forbrugeren bruger varen hver dag, og har svært ved at undvære den, kan rimelig tid være kortere. Mens hvis forhandleren låner forbrugeren en anden vare, kan den rimelige tid
være længere.
Den rimelige tid afhænger også af, hvad der er galt med
varen. Ved teknisk komplicerede produkter, der er vanskelige
at undersøge og reparere, er den rimelige tid længere end ved
simple fejl. Desuden er det væsentligt at se på, hvor besværlig
fejlen er at finde. For eksempel er en periodisk fejl ofte sværere at lokalisere end en permanent fejl.

8.

HUSK: NORMALT ET-TO FORSØG PÅ
REPARATION UDEN OMKOSTNINGER !

Ved reparation har leverandøren normalt et-to forsøg – og
dette må ikke medføre omkostninger for forbrugeren. Husk,
at selv tre forsøg på reparation ikke automatisk er lig med
ombytning.
Hvad der skal ske, har med den enkelte sag at gøre og
afhænger bl.a. af fejlens karakter og den tid, der er gået med
reparationen.
Se mere om købeloven og de gældende regler på:
https://www.retsinformation.dk/

9.

PRODUKTET SKAL VÆRE TILGÆNGELIGT!

Reklamationsretten dækker produktet i den stand,
kunden fik det udleveret. Hvis produktet er placeret på en
måde, så det ikke er tilgængeligt for undersøgelse, skal kunden gøre produktet tilgængeligt før servicebesøget.
Teknikerens arbejde er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler (fx om tunge løft).
HVIDVARE-NYT 4 • 2017
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IROBOT UDVIDER SORTIMENTET
AF WIFI-FORBUNDNE ROBOTSTØVSUGERE
iRobot lancerede i maj seks nye Roomba-modeller i hhv. 600- og 800-serien:
Roomba® 891, 895, 896 og 691, 695 og 696.
”Vi udvider nu sortimentet af WiFi-forbundne robotstøvsugere til modeller udover
den eksklusive 900-serie. Det betyder, at endnu flere kunder får fordel af de funktioner, som er tilgængelige med vores app”, udtaler Colin Angle, CEO og bestyrelsesformand hos iRobot. ”De seks nye robotter i 600- og 800-serien er endnu et skridt
imod den teknologi, som muliggør det fuldt forbundne smart home.”
START ROBOTTEN NÅR SOM HELST – FRA HVOR SOM HELST
Med iRobot HOME-appen kan du starte de nye Roomba®-modeller i 800- og
600-serien, når du er på farten. Via det kendte app-interface kan du lægge et rengøringsskema for begge robotter, så de støvsuger for dig op til syv gange om ugen.
iRobot HOME-appen giver dig også info om rengøringsstatus.
Har man et kæledyr, har man typisk også pels overalt i hjemmet. De nye WiFiforbundne Roomba® 891, 895 og 896 er udstyret med kontraroterende støvopsamlere, som hår, pels og snavs ikke filtres omkring.

PHILIPS
LANCERER
LUMEA
IPL PRESTIGE
Philips Lumea IPL Prestige er det seneste skud blandt Philips’ IPL-produkter,
der fjerner uønsket hårvækst på kroppen
og i ansigtet i op til otte uger. Den nye
model har ekstra tilbehør til behandling
af armhuler, bikini og uønsket hårvækst
i ansigtet.
Mere end otte ud af ti kvinder i Norden bruger skraberen som den primære
metode til at fjerne hår, men med Philips
IPL slipper man for sideeffekterne af
barbering takket være den skånsomme
behandling. Den lysbaserede IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) er den samme teknologi, der bliver benyttet i professionelle skønhedssaloner med den
forskel, at IPL ikke fjerner håret permanent. Lysbehandlingen går dybt ned i
hårsækkene og sætter dem i en hvilefase,
som sænker hårets vækst. Hårvæksten
bliver reduceret med op til 75% efter fire
behandlinger.
Philips Lumea Prestige har en Smart
Skin-sensor for at fungere så effektivt
som muligt med forskellige hår- og
hudtyper.

GORENJE OG VW FUSIONERER
AVANCERET TEKNOLOGI MED IKONISK
DESIGN
Gorenje Retro Special Edition drager tankerne mod folkevognsrugbrødets symbol på frihed og eventyrlyst. Alle køreglade fans af Volkswagens legendariske klassiker, folkevognsrugbrødet, vil elske at ”parkere” dette unikke køleskab i deres
køkken, som netop er designet ud fra den genkendelige og
nostalgiske minibus.
KLASSISK YDRE, HØJ TEKNOLOGI INDERST
Køleskabet er omhyggeligt konstrueret. Hver en hylde og sek18
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tion i køleskabet er skabt med respekt
for folkevognsrugbrødets design. Det er
bygget med den nyeste teknologi og
opgraderet til IonGeneration, der får maden til at holde
længere – samtidig med at det er energivenligt. Brugervenligheden er opgraderet med hylder, som let trækkes ud og som
kan bære op til 22 kg madvarer, dyb flaskehylde og justerbare
hylder i døren samt en stor frugt- og grøntskuffe med masser
af plads til frisk frugt og grønt.

Nu kan man vælge en ny kombination af emfang og kogeplade, der helt
ændrer køkkenets udseende med mere
rum til både madlavning og hyggeligt
samvær.
Den integrerede løsning ’Hood in
Hob’ fra den danske producent, Thermex, består dels af en hurtig 4-zoners
induktionskogeplade, dels af en ny type
emfang, der er nedfældet i kogeenheden.
Emfanget er så effektivt, at mados og
dampe fra gryder og pander suges ned i
det – i stedet for at stige opad.

leringsfiltret. Trods den høje kapacitet,
hvor der kan flyttes op til 550 m3 luft i
timen, hører emfanget til i energiklasse A+.
MADLAVNING MED MANGE
MULIGHEDER

’Hood in Hob’ induktions-kogepladen
har 4 zoner med en samlet effekt på 7,2
kW, heraf 2 zoner med boost funktion
på 2,3 kW.

Det gør arbejdet i køkkenet hurtigere
og samtidig nemmere, fordi man med
flex-funktionen kan slå flere kogezoner
sammen. En praktisk fordel ved brug af
større pander og gryder under madlavningen.
Som et alternativ til induktion findes
den nye kombinerede løsning også til
andre typer af kogeenheder – under
modelnavnet ’Le Havre’.

DISKRET DESIGN – STÆRKT SUG
Emfanget sidder under en diskret designet rist midt på kogeenheden. Det har
de samme fordele som traditionelle emfang med bl.a. fedt-filter og separat motor, der frit kan placeres i skabet under
kogepladen. Sker det, at noget koger
over og løber ned i emfanget, opsamles
det i et særligt væskedepot.
Der er 3 sugetrin plus boostfunktion
– og luften kan enten blæses ud i det fri
eller tilbage i køkkenet gennem recirku-

STORT OVNRUM
Du får hele 76 liter ovnrum og ribber
i fem niveauer. Det giver rigeligt plads
til tilberedning af alle dine retter. Det
store ovnrum sikrer maksimal fleksibilitet – både når du skal stege og bage.

NYE MIELE ACTIVE-OVNE
– TIL EN ATTRAKTIV PRIS
Træd med ind i Mieles verden med de
nye Active-ovne. Active-ovnene giver
dig den velkendte Miele-kvalitet, brugervenlige komfort og fleksibilitet – og
ingen lommesmerter.

Ønsker du at gøre det så nemt
som muligt for dig selv og lade ovnen
klare rengøringsarbejdet for dig, så
skal du vælge en Active-ovn med pyrolyse.

NEM AT RENGØRE
Den patenterede PerfectClean-emalje
gør det nemt at rengøre både ovnrum
og bageplader efter brug – blot ved
brug af lidt opvaskemiddel og en blød
svamp. Vælger du en model med pyrolyse, kan ovnen gøre arbejdet for dig.
Ved høje temperaturer brændes alle
madrester til aske, og du behøver kun
at tørre af i slutningen af programmet.
ENKEL BETJENING
Mieles EasyControl-teknologi gør det
supernemt at vælge program. To programvælgere i kombination med moderne sensorer samt et stort display
gør betjeningen legende let og intuitiv.
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HOOD IN HOB FRA THERMEX INTEGRERER
EMFANGET I EN INDUKTIONSKOGEPLADE

Craftsmanship is our nature
detail our passion
Kitchen and Laundry Appliances #inspiredbyscandinavia
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 holdbare, som de er enkle, funktionelle og smukke.
Følg os på Facebook og @ASKO_Danmark på Instagram, og del dine skandinaviske øjeblikke med #inspiredbyscandinavia.

ASKO.dk

LUFTFUGTIGHED
En god og korrekt luftfugtighed
er med til at bibeholde og forlænge holdbarheden af vinens
korkprop. Luftfugtigheden skal
helst ligge på 50-75%. Hvis luftfugtigheden er højere eller lavere,
kan korkproppen beskadiges. I
værste fald betyder det, at der
kommer luft ind i vinflasken,
hvorved vinen ødelægges.

ER ET VINSKAB KUN TIL
DYRE VINE? IKKE IFØLGE WITT
Skal man være enten snobbet eller nørdet for at eje et vinskab? Nej, absolut
ikke; men du skal være interesseret i at få
det allerbedste ud af dine flasker. For det
er ikke kun de dyrebare dråber, der skal
have plads i vinskabet. Alle vine, også
flasker til 70,- kr., bliver bedre og mere
velsmagende af opholdet i et vinskab.

TEMPERATURSTYRING
En konstant og passende temperatur
spiller en meget afgørende rolle for,
hvor effektivt vinens modningsproces
forløber. Witt vinskabe har to temperaturzoner, som kan indstilles individuelt mellem +5 - +20°C ved hjælp af
touch-panelet. Et aktivt kulfilter sikrer

LYS
Vin har ikke godt af lys. Rødvine
som normalt lagres længst, fyldes også i
farvede flasker, ligesom man kender det
fra mange øl, der heller ikke udvikler sig
godt med masser af lys.
Witt vinskabet har en tonet og hærdet
UV-glasdør, så vinene kan hvile trygt
og sikkert og skånet mod UV-stråler.
Elegant dæmpet LED-belysning givet et
godt overblik. Ståldøren er udstyret med
døralarm og lås.
Witt vinskabet findes i to modeller/
størrelser.

SIEMENS LANCERER NY KOMPAKT
ESPRESSOMASKINE I EQ-SERIEN
Friskmalet kaffe efterspørges blandt
både feinschmeckere og baristaer, som
vil have det bedste ud af kaffebønnerne.
Udover nymalede bønner er der dog
flere andre faktorer, der spiller ind, hvis
man vil opnå det bedst mulige resultat
og den bedste kaffeoplevelse. Derfor
lancerer Siemens nu EQ.3, som er nyeste variant i sortimentet af fuldautomatiske espressomaskiner, som altid sikrer
en smagfuld espresso.
Nøglen til den fuldendte kop kaffe
ligger i kombination af flere faktorer, der
spiller ind under brygningen. Vandtemperatur, tryk, malning og brygning skal
være perfekt balanceret, så kaffebønnens
kvaliteter fremhæves på bedste vis, hvilket ofte er noget, som kaffedrikkere ubevidst går på kompromis med. Siemens
lancerer nu et kompakt alternativ i serien
af helautomatiske espressomaskiner, som

gør det enkelt for brugeren at optimere slutresultatet – uden selv at være
ekspert.
EQ.3 er udrustet med et sensoFlowvarmesystem, der bevarer vandet på en
konstant optimal temperatur under hele
brygningen, så bønnerne kan udvikle
sin fulde aroma. Desuden har maskinen
en oneTouch-funktion, som forenkler
kaffelavningen med et enkelt touch,
uanset kaffetype. EQ.3 har en slidstærk
keramisk kværn med lang levetid, som
får den maksimale kaffearoma ud af
hver en bønne. Det gør også, at det er
muligt at dosere den ønskede mængde
mælk direkte i koppen.
”Vi vil give vores brugere, som sætter
pris på god kaffe, muligheden for selv
at male og brygge den perfekte kaffe.
Med EQ.3 tilføjer vi til EQ-serien et

kompakt alternativ, til en noget lavere
pris, for dem der vil have en let-håndterbar espressomaskine med et fuldendt
resultat,” fortæller Angela Gufstafsson
Redén, Nordic Sales Marketing Manager på Siemens SDA.
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en god luftkvalitet og forhindrer
eventuelle lugte eller mados fra
omgivelserne i at skade vinene.

PRODUKTNYT

Annonce

NÅR STØVSUGNINGEN BLIVER
GROV ELLER VÅD
Når gør-det-selv-folk gør rent i og omkring huset, er der mange opgaver, der kræver
flere kræfter og større modstandskraft end en almindelig støvsuger.
Den nye Nilfisk Multi II serie af våd- og tørstøvsugere sørger for, at det er nemt
at rengøre bilen, campingvognen eller båden. Den kan støvsuge både jord og vand.
Den kan fjerne bladene fra terrassen, tage sig af støvet fra elværktøjet, mens det
bruges, eller pumpe luftmadrasser og små swimmingpools op.
KONSTANT HØJ EFFEKTIVITET

Multi II fås i flere størrelser og designs. Våd- og
tørstøvsugerne er udstyret med 1200 eller 1400 Wmotorer, der leverer sugestyrke nok til at klare vand
på gulvet, mudder i bryggerset, savsmuld på værkstedet, glasskår og meget andet.
Alle modeller fra Nilfisk Multi II serien kan bruges
uden støvpose i forbindelse med opgaver med groft
snavs eller vådt materiale. Ved tørstøvsugning kan
brugeren indsætte en fleece-støvpose for at forhindre, at det fine støv blæses ud igen.

KITCHENAID I
NYT DESIGN OG UDSTYR
KitchenAid lancerer en opgraderet version af den klassiske Artisan køkkenmaskine
med mere tilbehør, nyt design samt to helt nye farver.
KitchenAid opdaterer det klassiske design og tilføjer mere tilbehør til den klassiske
Artisan køkkenmaskine. Den nye Artisan KSM175 tilbyder nu en pakke med endnu
mere tilbehør. Der er otte stykker tilbehør inkluderet ved køb af en KSM175. Det
medfølgende tilbehør er en 4,8 l skål og en 3 l skål i rustfrit skål, sammen med et
piskeris, fladt piskeris og fladt piskeris
med flexkant, dejkrog, plastskærm
samt en kogebog som sendes hjem,
når man registrerer købet online.
For de hjemmekokke som føler, at
de ikke har behov for alt det ovennævnte tilbehør til deres køkkenmaskine, lanceres KSM125 også med fire
stykker tilbehør. Denne pakke indeholder piskeris, fladt piskeris, en 4,8 l skål
samt en dejkrog. Alt øvrigt tilbehør til
rådighed er velegnet til begge modeller
af køkkenmaskinen.

NYANSÆTTELSE HOS
VESTFROST HOUSEHOLD
Michael Birkholm, 44, er pr. 1. august 2017 ansat som
Key Account Manager for Vestfrost Household. Michael
har de seneste 15 år været ansat i Candy Hoover i forskellige stillinger og erstatter Bjarne Ellevang, der har
valgt at gå på pension pr. 31. august 2017.
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20 nye kolde
fra GRAM
GRAM har netop lanceret en række nye
kolde produkter, heriblandt en serie af
frysebokse med et rumindhold fra 100
til 400 liter. Nye køle og fryseskabe i
Fresh serien, med nyt og pænere interiør
og energivenligt LED lys. Desuden er
GRAMs serie af fuldt integrerbare produkter blevet opdateret med glidebeslag,
som gør monteringen af skabene meget
nemmere.
Energivenlig LED belysning
Med introduktionen af de nye kolde
produkter vil alle GRAM køle og fryseskabe være udstyret med energivenlig
LED belysning, som både har en lang
holdbarhed, tager hånd om miljøet og
giver et hurtigt og godt lys i skabet.
Elegante glashylder
De nye glashylder har fået en elegant
sølvkant på fronten. Det giver både en
flot finish af skabet og ikke mindst, en
bedre udnyttelse af glashylden.
Frysebokse kan placeres koldt
Serien af frysebokse er for dem, der har
brug for lidt mere fryseplads men ikke
har plads til et fryseskab i køkkenet.
Fryseboksene kan alle stå i omgivende
temperaturer på ned til minus 15 grader,
hvilket er en stor fordel. Især hvis fryseren
skal placeres i et uopvarmet sommerhus
eller i en garage.

Erfaring #32

Plads til stort og småt
Fleksibel indretning

Find de 20 helt nye kolde produkter
på www.gram.dk eller i vores nye katalog.

Magasinpost UMM
ID-nr.: 46382

LYON

Frithængende eller vægmonteret
Rustfrit eller hvidlakeret
Bredde: 900 mm
Thermex Top Link® Modul II
kan anvendes til Lyon

EMFANGET TÆNDER OG SLUKKER
HELT AUTOMATISK
Nu er det let at få ekstra komfort i køkkenet med den intelligente styring Top Link®, der
trådløst kobler kogeplade og emfang eller ovn og emfang sammen. Thermex Top Link®
passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset
fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.
Thermex Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen
eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste
mados, inden det slukkes helt.
OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening.

!

Top Link® kan også tilsluttes
en hvilken som helst ovn.

Thermex Top Link® Modul I
kan anvendes med følgende emfang:
 Super Silent GT
 Metz Maxi
 Newcastle
 Metz Maxi II Strip
 Passat
 Metz Maxi Sky
 TF(M)H
 Chamonix
 Metz Mini
 Marseille
 Metz Medio
 Orleans
 Metz Medio III Strip

Thermex Top Link® Modul II
kan anvendes med følgende emfang:
 Preston II
 Bordeaux
 Mini Bordeaux
 Lyon
 Perpignan
 Mini Perpignan
 Vichy

Thermex TOP LINK® MODUL I
Pris inkl. moms 1.499,-

Thermex TOP LINK® MODUL II
Pris inkl. moms 1.499,-

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

