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De Dietrich har endnu engang formået at lave en innovativ kollektion med fokus på både kvalitet
og design. Stål møder glas og kobber. Kort sagt en sammensmeltning af kvalitetsmaterialer og
banebrydende teknologi, hvor æstetikken bliver praktisk, og resultatet bliver enestående.
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ALT DET ANDET

USÆDVANLIGE FORMLAND:
FEHAs medlemmer var stærkt repræsenteret på

IFA 2017 i Berlin er overstået.

årets Formland, der bød på

Det mest bemærkelsesværdige var denne gang fraværet.

mange nye begreber.

mange nye produkter og

Fraværet af energimærker i markedsføringen af de nye
produkter.
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Energimærkerne har i mere end tyve år været pejlemærke

HVIDT, FRIT OG LAMPELAND
Umiddelbart to forskellige
verdener, men ved at lægge

for producenter, detailhandel og forbrugere i forbindelse

styrkerne sammen, regner

med afsætning af hvidevarer.

belysningskæden Lampeland

Energimærket er fortsat vigtigt. Energibesparelserne fra

og hvidevare-kæden Hvidt

hvidevarer er en væsentlig faktor, når EU skal nå klima-

og Frit med at øge omsætning, butikstal og markedsandel.

mål i 2020 og senere.
I en tid, hvor energimærkerne lægges om, er de imidlertid mindre brugbare som pejlemærker i markedsføring
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GRØN SAMVITTIGHED

og salg.

Cirkulær økonomi fylder mere og mere i debatten

På IFA 2017 blev der i stedet talt om alt det andet.

hverdagen, jf. ny 2017-måling, som YouGov har

i aviserne, men er næsten ikke til at få øje på i
gennemført for Nordea.

Ressourcer i bred forstand. Tid. Vand. Fødevarer. Data.
Producenter og forbrugere kommer i nogle år til at kombinere. Energimærker – og al mulig anden funktionalitet.

18

Se inde i bladet i reportagerne fra både IFA og Formland,
hvordan produkterne opfylder flere og flere af forbrugernes
store og små behov.
Intet under, at industrien globalt har rekordomsætning.

IFA I HUSHOLDNINGENS TEGN
Husholdningsapparaterne har været med på IFA i
10 år, og de fylder mere og mere på messen, som
er blevet en af branchens vigtigste eksponenter.
Vi besøgte messen og FEHAs medlemmer.
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FORSIDEFOTO Stærke og smarte sager. Små elektriske
husholdningsapparater har fået stærke motorer og ny
funktionalitet. Her Kenwoods nye Chef Titanium.
Foto: Henrik Egede.

MASTERY
RANGE

Kombineret 4-i-1 kombidamp indbygningsovn med
SousVide tilberedning.
Martin Hylleborg,
Køkkenchef ved
Restaurant “Rebel”

Den helt nye AEG Mastery Range arbejder
sammen med dig på en helt unik måde for at bringe
din madlavning op på et højere niveau.
Stjernekokke, hjemmekokke, amatører og professionelle. Alle har sin smag angående den perfekte
temperatur på f.eks. et godt stykke kød.
AEGs nye dampovn SteamPro forstår præcis hvad
du vil have, og hvordan du vil have det!
Læs mere på aeg.dk/taste

En multifunktionsovn i stål
med betjening via premium
navigationshjul med touch
og farvedisplay.

BRANCHEN OG VERDEN
INSPIRATION
BLIVER VÆRSGO
En ny isenkræmmerkæde med navnet
Værsgo ser nu dagens lys.
Kæden – dannet af Inspirations nu
lukkede forretninger – åbner butikker
20 steder i landet.
Dermed vil Inspirations ejer, Niels
Thorborg, puste nyt liv i branchen.
”Værsgo skal være et alternativ til
stereotype kæder, hvor alle har præcis
det samme udvalg”, siger adm. direktør Søren Ibsen, Værsgo.
Inspiration skulle oprindelig overtages af konkurrenten Imerco, men
Konkurrencestyrelsen satte foden ned
tidligere på året, så Imerco kun kunne
opkøbe 25 af Inspirations i alt 45 butikker.
De resterende butikker danner nu
grundstammen i Værsgo, der får hovedsæde i Odense.

WEEE er et
marked med
variantioner.
Her en variant
fra København
med et friskt
stykke WEEE
– og en halv
flaske spiritus.
Foto: Henrik
Egede.

UKLART SVAR OM GENBRUG
Må kommuner sælge genstande, fx hvidevarer, som borgerne afleverer på genbrugspladsen?
DI rejste sagen for to år siden – og nu er svaret kommet fra Ankestyrelsen.
Svaret er uklart. På den ene side slås fast, at WEEE-direktivet skal følges. På den
anden side konkluderer Ankestyrelsen på baggrund af ældre lovgivning, at genbrug i
visse tilfælde kan være en kommunal opgave.
DI og andre brancher vil nu forfølge sagen og sikre nødvendig klarhed over området.

NYT ENERGIMÆRKE PÅ STØV

TRÆK SERVICE FRA
Politikerne forhandler i disse uger fremtidens håndværkerfradrag.
FEHA har et klart indspil, som er cirkulær økonomi i praksis: danskerne skal
kunne trække lønudgiften til serviceteknikere på bl. a. hvidevarer fra. Ligesom
svenskerne kan det.
Professionel service sikrer, at apparaterne holder længere. Dette er til gavn
for forbrugere og miljø – så længe apparaterne er energieffektive mv.
FEHA har skrevet til Folketingets
skatteudvalg om sagen. Brevet kan læses
på www.feha.dk

Støvsugere har fået nye energimærker pr. 1. september 2017.
Indtil nu har A været den bedste energiklasse for støvsugere, men fra og med
1. september er A+++ bedste energiklasse. D er den dårligste.
De nye energimærker stiller højere
A
krav. Det maksimale lydniveau for
B
en støvsuger er nu 80 db, ligesom
det maksimalt tilladte effektoptag er
C
nedsat fra 1600 Watt til 900 Watt.
D
Støvsugere, der ikke lever op til
E
de nye krav, kan fortsat blive solgt
F
i detailhandelen, indtil der er udG
solgt fra lagrene.

D

NORSK OMBRUK ER NU RECIRK
Norsk Ombruk – en privat aktør, som arbejder med gensalg af ældre, funktionsduelige hvidevarer – har nu etableret sig i Danmark.
Recirk er virksomhedens danske navn – og virksomheden har valgt en opstart
med adresse i Glostrup, oplyser Jean Rene Skjelbred fra Recirk.
Sidste år gav Norsk Ombruk i Norge ”nyt liv” til ca. 12.000 hvidevarer.
HVIDVARE-NYT 5 • 2017
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CLEAN SECRETS
Clean as the Nordic nature
Clean as the sound of the wind
Clean as the surface of steel
Clean as the cut by a craftsman
Clean as our intentions
when we tell you the secrets of ASKO

A new laundry generation. Read more on ASKO.dk

USÆDVANLIGE
FORMLAND
Iskaffe. Røgpistol. Suppeeffekt. Ecodesign. Vacuumblender. Nye ord og nye produkter i Herning.

M

orgenmad og Mads Langer var
menuen, da Formland Autumn
torsdag den 17. august kl. 8.00
bød morgenfriske udstillere og ditto
presse velkommen i Herning.
Ikke alene kunne man få fornøjelsen
af et nyt stykke motorvej fra Herning
Nord til Messecentret. Mads Langer var

morgenfrisk og slog messens tema effektivt an med nummeret ”Unusual”. Det
kan nok være, publikum fik opmærksomheden væk fra krydderne …
Formland har etableret sig som en
usædvanlig messe, der blandt knap 500
udstillere nu også inkluderer SDA –
Small Domestic Appliances.

I Hal G var fem FEHA-medlemmer
til stede: Thuesen Jensen (Kitchen Aid),
DeLonghi, Groupe SEB/OBH, Moccamaster og Witt.
Hvidvare-Nyt gik ”stuegang” og fangede nogle af de usædvanlige produktnyheder.

HVILKEN KAFFEPROFIL ER DU …?
DeLonghi/Kenwood/Braun er en
bred butik.
Helt i front på virksomhedens Formland-stand var denne gang den nye
Kenwood Chef Titanium køkkenmaskine, der kommer i en både stor (XL,
6,7 liter) og lille (4,6 liter udgave).
Foruden den stærke motor en del komfort: lys i skålen, hele vejen rundt. Hertil
målebæger i skålen, både danske og
engelske mål. En særlig dobbeltfjeder
sikrer hovedløftet – og ingen skal gå ned

på tilbehør som fx en ”creaming beater”
til flødeskum.
Og så må man sige, at netop denne
verdensnyhed blev vist i Herning 14
dage tidligere end i Berlin …
På kaffefronten har DeLonghi
været med fra espressomaskinernes
start – og de har naturligvis også et
bud på en attraktiv topmodel. PrimaDonna hedder den – og den har et
display, hvor hvert enkelt familiemedlem (og gæster) kan vælge

deres egen, personaliserede kaffeprofil.
Valgmulighederne er mange: foruden
forskellige slags kaffe også iskaffe (!), fire
slags te, chokolade mv.

ECO
Moccamaster viste farverige kaffemaskiner – og nye varianter
af det kendte design.
Vigtigst for Moccamaster er imidlertid en ny fortælling,
som i år var særlig tydelig på virksomhedens stand. Mens
alle taler om ecodesign, så gør Moccamaster noget ved det.
Håndbyggede maskiner
med en lang holdbarhed.
10 års garanti, hvis forbrugeren registrerer
sit produkt hos
moccamaster.com.
Dertil bæredygtig kaffe.
Budskabet om holdbarhed og enkelt design virker
på forkant med de krav,
politikerne de kommende
år ventes at stille til hele
industrien.
HVIDVARE-NYT 5 • 2017
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ISKAFFE
Thuesen Jensen og
KitchenAid havde i år
kaffen i fokus.
Kaffe kommer i
mange varianter hos
Kitchen Aid: I den traditionelle ende One Touch maskinen, der giver
enkle valg i forhold til bryggestyrke og programmering.
I den mere usædvanlige ende KitchenAids Cold Brewer, en
smukt designet iskaffemaskine, hvor kaffen laves i koldt vand
og skal trække i køleskab mellem 12-24 timer. En del kaffe,
to dele vand. Når tiden er gået, har forbrugeren kold kaffe til
14 dage – med bevaret aroma og uden syre og bitterhed.
KitchenAid havde naturligvis også et bud på en ”powerblender”: Artisan Power plus. Kraftig motor (3,5 hestekræfter) og dobbelt brudsikkert glas, der ligner et politiskjold.
Den kraftige motor har så høje omdrejninger, at suppen selvfølgelig serveres varm direkte fra blenderen.

Annonce

GRAM
Efterårskampagne 2017
GRAM kører i perioden 1. oktober til 31.
december 2017 en kampagne med et gratis
sæt teleskopudtræk med 75 % udtræk til
alle kunder, der køber et GRAM komfur eller
indbygningsovn med sideribber.

OVER GØDSTRUP SØ
Witt er den lokale virksomhed, som
blot behøver krydse Gødstrup Sø for at
komme til messe.
Witt havde – vanen tro – adskilligt helt
usædvanligt med.
• Røgpistol fra Sage. Røgning er
en del af den danske kulturarv – og er
kommet på mode igen: Tænk på røget
makrel, mørbrad og pulled pork. Med
en røgpistol fra Sage sørger Witt for, at
du kan røge maden selv – og der er jo
kun fantasien til at sætte grænser for,
hvad der kan røges. Metoden er enkel:
træsmuld i et lille kammer i pistolens top,
derefter tændes smuldet med en tændstik, og en ventilator i røgpistolen suger
røgen igennem en slange. Træsmuld fra
æble og valnød medfølger.
• Vacuum Blender – Witt præsenterede
en Witt Vakuumblender ”by Kuvings”.
En kraftig, 3,5 hestekræfters motor sikrer

styrken – og vacuum-systemet sørger
for, at råvarerne tilføres minimalt med
ilt. Mindre ilt, mere smag og holdbarhed,
hedder det.
• Everdure Grill. Danmark er Webergrillens land, men det udfordres nu –
bl.a. af Everdure, en prisvindende transportabel grill, anbefalet af mesterkokken
Heston Blumentahl.
Grill-serien har opbevaringsrum og
rum til kul og løfter den transportable
grill til ny design-højde.
Skulle man blive træt af messens hurlumhej, kunne man også med Witts hjælp
køre væk på en ny Ninebot Segway,
som Witt har agentur på fra 1. august.
”E-commute er fremtiden”, siger Witt i
forbindelse med det ny agentur. Og den
ny Segway, som vistes i Formland hallerne, er da også mindre og mere elegant
end forgængerne.

SMART SDA
Groupe SEB /OBH har et bredt sortiment og meget på hylderne. I år var der fokus på:
ActiFry med app. Tefal var blandt de første til at udbrede de moderne fritureredskaber i det danske marked. Den moderne udgave af friture-gryden rækker langt ud over
banal pommes-frites produktion. Der er Middelhavs-køkken over produktet, hvor der
smagfuldt dannes alt fra gryderetter over andebryst og salat til desserter. Den nyeste
ActiFry har naturligvis en app med relevante
opskrifter.
Også bordgrillen har fået en
renæssance. Top-modellen fra
OBH Nordica hedder Optigrill XL
og er nu udstyret med sensorer, der
registrerer fødevarerne og dernæst
justerer tid og temperatur. For kød
kan stegegraden vælges fra rare til
welldone. Seks automatiske programmer, dertil fleksible non stick
grillplader, der tåler maskinvask.
8
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Et eller flere stabile sæt teleskopudtræk i
komfur og ovn giver ekstra komfort og sikkerhed under tilberedningen. Udtrækkene er
flytbare og plader, rist og bradepande tipper
ikke, når de trækkes ud. GRAM tilbyder nu
alle kunder, et ekstra sæt teleskopudtræk
med 75 % udtræk ved køb af et GRAM komfur eller indbygningsovn.
Butiksmateriale
Til at understøtte salget i butikkerne er
der produceret stickers til at sætte på
produkterne samt A6 løsblade til uddeling
til kunderne, så de kan se betingelserne og
registrere deres køb på GRAMs hjemmeside.
GRAM sender derefter teleskopudtrækket
direkte til kunden.
Online markedsføring
I hele perioden understøttes kampagnen
bredt med online markedsføring.
www.gram.dk
GRAMs website vil ligeledes være opdateret
med information om både produkter, kampagne og link til registrering af køb.
Vi ønsker alle vores kunder et rigtig godt salg
af komfurer og ovne i kampagneperioden.

Erfaring #40

Balance er en kunst
Stabilt teleskopudtræk

- Med dette unikke samarbejde vil vi styrke vores
eksisterende butikker og
tiltrække endnu flere nye
butikker, siger kædedirektør Peter Therkelsen og
kædechef Jørgen Højlund.

UNIKT SAMARBEJDE
SÆTTER SPOT
PÅ HVIDT OG LYS
Kæderne Lampeland og Hvidt og Frit indgår samarbejde:
Større udvalg for forbrugerne og forventninger om øget
omsætning og tilgang af endnu flere butikker

U

middelbart ligner det to helt forskellige verdener. Men ved at
lægge styrkerne sammen, regner
belysningskæden Lampeland og hvidevarekæden Hvidt og Frit med at øge
omsætning, butikstal og markedsandel.
Udgangspunktet er godt: – Lysmesteren
har i dag en stærk position og sælger
primært design- og mærkevarer, siger
Peter Therkelsen, der er kædedirektør
for Lampeland og Lysmesteren. Han
siger videre, at den positive vækst skal
fortsætte, bl.a. med nye butikker ikke

mindst i de større byer, hvor kæden i
dag ikke er repræsenteret.
STYRKER BUTIKKERNE
Samarbejdet med Hvidt og Frit er ideelt, da mange af hvidevarebutikkerne
har belysning – men ikke specielt gør
opmærksom på det. – Med Lampeland
styrker vi disse butikker, dels ved at give
dem muligheden for at bruge Lampeland i deres markedsføring, dels ved at
give dem adgang til et bredere varesortiment til gavn for både kunderne og

PROFIL AF DE TRE KÆDER, SOM SAMARBEJDER
LYSMESTEREN A/S – ejes af CB Nordisk Holding AS, et norsk selskab der i Norge
driver 41 belysningsbutikker under navnet Christiania Belysning, samt design- og
mærkevarebutikken Lightform. CB Nordisk Holding AS købte i januar 2015 Lysmesteren/Lampeland af Expert Danmark A/S, og Lysmesteren A/S driver i dag to
franchisekæder i Danmark: Lysmesteren, som er Danmarks største belysningskæde
med 31 butikker med stort udvalg af de mest solgte high-end mærkevarer, og
LAMPELAND som er en frivillig kæde med pt. 10 butikker i Danmark.
HVIDT OG FRIT A.M.B.A. – er en frivillig, medlemsejet kæde for hårde hvidevarer
med 80 butikker landet over. Den frivillige indkøbsforening er et andelsselskab, der
er ejet af butikkerne, som primært sælger hårde hvidevarer for over en halv milliard
kroner. Kæden har en markedsandel på ca. 10 %. Kæden, som blev stiftet i 2005,
er kendt for stor åbenhed, medlemsindflydelse og frihed til den enkelte butik.

10

HVIDVARE-NYT 5 • 2017

butikken, siger Peter Therkelsen. Butikkerne kan nemlig trække på Lysmesterens/ Lampelands centrallager med dag
til dag-levering og en række eneforhandlingsvarer.
VIL TILTRÆKKE FLERE BUTIKKER
Hos Hvidt og Frit glæder kædechef
Jørgen Højlund sig også over de nye
muligheder, der gælder fra 1. oktober:
– Ved at sætte mere fokus på dette unikke samarbejde regner vi med at styrke
vores eksisterende butikker og tiltrække
endnu flere nye butikker, som gerne vil
udvide med detailsalg både i belysning
og hvidevarer, siger han.
SHOP-IN-SHOP

Hvidt og Frit-butikkerne, eller andre
butikker der er interesseret, kan få en
shop-in-shop-løsning som supplement
til deres nuværende sortiment. Butikkerne kan frit vælge at bruge Lampelands
logo på facaden, så de tydeliggør, at hér
er der et stort udvalg i lamper og belysning. Med til optimismen hører også, at
flere og flere forbrugere interesserer sig
for boligindretning og livsstil – og hér
spiller belysningen en rigtig stor rolle.

REPARÉR DIG TIL
EN BEDRE ØKONOMI MED
GRØN SAMVITTIGHED
En ny måling af vores ’reparationsholdninger’ viser, at det kun er en lille halv mio.
danskere, der nærmest vil reparere for enhver pris, mens endnu flere hellere vil
købe nyt og helst ikke spilde en øre på at reparere deres ting. Og der er en overvægt af unge, som ikke gider reparere. Lysten til at få repareret afhænger altså af,
hvem man spørger. Cirkulær økonomi fylder mere og mere i debatten i aviserne,
men er næsten ikke til at få øje på i hverdagen, jf. ny 2017-måling, som YouGov
har gennemført for Nordea.

AF ANN LEHMANN ERICHSEN, FORBRUGERØKONOM,
NORDEA

M

ålingen viser overordnet, at tre
ud af fire danskere kun får ting
repareret, hvis der enten vanker
en gratis garanti- eller reklamationsreparation, eller hvis reparation kan svare sig
ud fra en økonomisk synsvinkel i forhold
til at købe en ny vare. Hver tiende vil
egentlig hellere købe nye ting med det
samme, og hver tiende vil reparere uanset prisen. En tilsvarende måling udført i
2015 viste nogenlunde samme resultat.
DEM MED DÅRLIGST ØKONOMI
ER OGSÅ DÅRLIGST TIL AT TJEKKE,
OM DER VANKER EN GRATIS
REPARATION

Sjovt nok viser målingen, at unge under
26 år samt de lavtlønnede ligger lavest
mht. at tjekke, om de mon ikke kan få
en gratis reparation, mens nordjyder,
dem over 54 år, og de vellønnede har
mest styr på at få tjekket op på, om der
er mulighed for en gratis reparation, når
forbrugerelektronikken strejker.
Reparation kræver selvfølgelig en lille
smule tålmodighed, når man enten skal
afvente en garantireparation eller vente
på, at reservedele kommer hjem, så når
unge og lavtlønnede ligger under gennemsnittet, skyldes det nok en kombination af utålmodighed og manglende
viden om, at der er andre muligheder
end bare at ’købe nyt’ og smide det
gamle ud.
I Hvidevare-Nyt nr. 3/2017, kunne

man faktisk læse, at ifølge en undersøgelse fra SDU er hvert fjerde husholdningsapparat, vi smider ud, velfungerende. Ja, faktisk er antallet af velfungerende apparater større, men de går i stykker,
når vi smider dem på genbrugspladsen.
NYT ER BEDST
Hver tiende vil helst have nyt, når det
gamle går i stykker, og de vil helst ikke
bruge penge på at reparere. Resultatet
dækker over interessante forskelle. De
helt unge og dem med lav indkomst
ønsker i højere grad nyt (16 pct. og
13 pct.), sammenlignet med de 40 plusårige og dem med
høj indkomst (8 pct.
og 6 pct.). Mon ikke
det bl.a. skyldes et
større behov for at
kunne vise det nyeste
nye statussymbol
frem? Det er jeg
overbevist om.

sig gøre, uden at skele alt for meget til
omkostningerne. Men størsteparten af
danskerne med den holdning er modne
mennesker, og mens kun få unge har
den holdning (4 pct.) er holdningen
altså tre gange så udbredt hos modne
mennesker.
Vanen spiller utvivlsomt en rolle for
reparationsviljen i højere grad end ’den
bæredygtige tanke’, for er man vant til
sine apparater og deres betjening, er en
reparation meget mere bekvem, end at
skulle vænne sig til et nyt komfur eller
vaskemaskine med andre knapper og
programmer.

REPARATION ER
TRYGT

9 pct. at befolkningen går meget
ind for at reparere,
hvis det kan lade

De mange repair cafés
er et alternativ til at
sende produkterne
til reparation eller at
udskifte dem.

HVIDVARE-NYT 5 • 2017

11

Vejl. pris kr. 3.699,-

Den nye Nespresso Creatista Plus giver dig
mulighed for at nyde kvalitetskaffe i ægte caféstil
derhjemme. Med et fuldautomatisk damprør
er det simpelt at lave varm mælk med den helt
rigtige tekstur og din foretrukne temperatur.

Se mere på nespresso.com

NU LANCERER WILFA DERES NYESTE POWERMASKINE
TIL DEN TRAVLE DANSKE FAMILIE. POWER CRUSH ER DEN
PERFEKTE HJÆLPER I KØKKENET – DER SØRGER FOR
BÅDE AT VARME SUPPEN, KNUSE ISEN OG LAVE LÆKRE
SMOOTHIES.

VASK
MERE
EFFEKTIVT
MED TWINWASH
Nu lancerer LG Electronics den nye vaskemaskine, TWINWash, som giver brugerne mulighed for at spare tid ved at
køre to vaskeprogrammer samtidigt. Dette er muligt takket
være kombinationen af en stor vaskemaskine og en minivaskemaskine – LG Mini Wash – som arbejder uafhængigt af
hinanden.
Det betyder eksempelvis, at TWINWash kan vaske forskellige typer af tøj på samme tid - for eksempel en maskine med
almindeligt tøj og en med lingeri. Vaskemaskinen er også
forsynet med LG’s effektive Eco hybrid-tørring, som giver
brugerne en alt-i-en løsning til både vask og tørring. TWINWash kan køre to vaskeprogrammer på samme tid på kun
49 minutter.
Mini-vaskemaskinen, LG Mini Wash, er perfekt til små eller
sarte genstande, der kræver specielle vaskeprogrammer, såsom
undertøj eller babytøj eller blot til mindre mængder, såsom
træningstøj.

Wilfa Power Crush er en kraftig højhastighedsblender på
1600 watt med 33.000 omdrejninger i minuttet – som ikke
kun knuser is, laver babymad, nøddesmør og smoothies:
den kan også lave supper og saucer. Tritan plastkanden, der
er på to liter, tåler nemlig temperaturer
på op til 95°C. Derudover er der gjort
noget ud af designet, som lægger sig
op ad den nordiske, minimalistiske
indretningstrend.

PRODUKTNYT

ULTRAKRAFTIG BLENDER
TIL DET NORDISKE
KØKKEN

MÅL SELV TEMPERATUREN

Power Crush har tre forhåndsindstillede programmer: smoothie, sauce
og isknusning. Blenderen har ingen
varmeplade, men på grund af den
høje hastighed varmer blenderen
indholdet i kanden op, når der
køres over flere minutter.
Du kan selv variere hastigheden
på blenderen, som har en
avanceret kniv med seks
blade, der sørger for det
optimale blend. Blenderens motor har
10 års garanti.

WITT:
MARKEDETS FØRSTE
VAKUUMBLENDER

▲

En vakuumblender virker ved, at den – inden den starter – suger
overskydende luft ud af blenderkanden. Der skabes herved et
undertryk i kanden, hvilket betyder, at man reducerer et af de helt
store problemer med blendning, nemlig at råvarerne bliver kraftigt
oxiderede under processen.
Resultat ved vakuumblendning:
• Bedre smag, færre luftbobler og mindre oxidering*
• Flottere farve og mere lækker konsistens
• Øget holdbarhed – op til 7 dage på køl
• Sundere resultat – flere vitaminer og fibre bevares i det færdige 		
produkt
Maskinen er ydermere udstyret med en lyddæmpende blenderklokke, der minimerer støj forårsaget af den kraftige motor, når
man blender kraftigt.
HVIDVARE-NYT 5 • 2017
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WITT: BRYG KAFFEN DIREKTE I
KANDEN – UDEN GRUMS
HVAD ER MERE PRAKTISK END AT BRYGGE KAFFEN I DEN KANDE, DEN
SERVERES I? PROBLEMET MED STEMPELKANDER ER BARE, AT KAFFEN
HURTIGT BLIVER KOLD, OG DER KOMMER GRUMS I KAFFEN. MEN SÅ HAR
DU IKKE PRØVET P7 FRA ESPRO.

Hemmeligheden gemmer sig under låget: Espros patenterede mikrofilter giver dig
ren kaffe. Hvert mikrogram kaffe går i forbindelse med det varme vand, så du får det
bedste fra kaffen, bl.a. de æteriske olier. Når stemplet trykkes ned, forsegles kaffegrumset og er adskilt fra kaffen, du drikker – og bønnerne undgår overekstrahering.
Den sidste kop fra kanden smager lige så godt som den første.
I modsætning til traditionelle glasstempelkander er P7 bygget som en tank. Lavet
af rustfrit stål hele vejen igennem. Desuden holder kandens
dobbelte sider på varmen.
Espro markedsføres i
Danmark af Witt.

THERMEX' NYE SALGSKONSULENT I JYLLAND

NAVNENYT

PRODUKTNYT

ANNONCE

ALLAN HANSEN (56) tiltræder som salgskonsulent ved

Miele præsenterer CM5

Den lille frække
Nyt design, nye farver og nye muligheder. Miele præsenterer CM5
– en fantastisk serie af espressomaskiner i et nyt frækt og kompakt
design til vejledende priser fra
kr. 6.795,-.
Perfekt kaffe sat i system
CM5 garanterer altid perfekt malede
bønner, og du kan vælge mellem alle
dine kaffefavoritter lige fra en stærk
espresso til en cremet cappuccino.
Det fuldautomatiske system brygger
dine yndlingsdrikke til perfektion, og
har du særlige ønsker til netop din
kaffevariant, har du naturligvis mulighed for at foretage individuelle indstillinger.
Enkel betjening
Miele CM5 er supernem at anvende
– både for begynderen og den mere
kræsne kaffe-aficionado. Den intuitive
betjening i det smarte touchdisplay
gør det nemlig enkelt og nemt at
vælge den ønskede kaffevariant samt
tilføje eventuelle individuelle ønsker.
Du får din kaffe præcis, som du vil
have den!

Thermex pr. 1. september 2017 med hele Jylland som
distrikt og hvidevarerbutikker samt udvalgte køkkenkæder
som målgruppe.
Allan har i en lang årrække været ansat ved OBH Nordica,
hvor han gennem næsten 24 år fungerede som Distriktchef
og kan derved bidrage med stor erfaring fra branchen.
Allan Hansen afløser PER CHRISTENSEN som er gået på
efterløn efter mere end 20 år som salgskonsulent ved Thermex.

Allan Hansen

I samme forbindelse udvides salgskonsulent IVAN BØVIGS
distrikt til at omfatte Sjælland/øerne samt Fyn ligeledes med hvidevarerbutikker
samt udvalgte køkkenforretninger som målgruppe. Endeligt tiltræder salgskonsulent MICHAEL FRANCK en ny stilling ved Thermex som Account manager med
ansvar for salg til udvalgte køkkenkæder på landsplan.
Thermex er en dansk virksomhed grundlagt i 1958 og i dag Skandinaviens stør-

Nem rengøring
Rengøringen af Miele CM5 er særlig
bekvem, da maskinens mælkeveje
rengøres automatisk. De fleste løse
dele kan desuden gå direkte i opvaskemaskinen takket være Mieles
ComfortClean. Dette giver mere tid
til en god, afslappende kaffestund
og er samtidig din garanti for en
upåklagelig hygiejne, som er med til
at sikre maskinens lange levetid.

ste udbyder af emfang med salgsaktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland og
Spanien.
Thermex har netop lanceret konceptet THERMEX-LINK, hvorved emfanget nu
kan kommunikere med alle kogeplader og ovne og ligeledes tilkobles boligens
ventilationssystemer. Uanset om det er varmegenvinding i en villa eller fælles

Vælg mellem CM 5300, der fås i farverne
Grafitgrå, Obsidiansort eller Taybærrød,
CM 5400, der fås i Obsidiansort eller
CM 5500, der fås i Pearl Finish-farverne
Grafitgrå eller Rose-guld.

aftræk i en etageejendom.

Læs mere på miele.dk
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Miele CM5 – den lille frække
Nyt design. Nye farver. Nye muligheder.

Miele CM5
espressomaskine.
Ny fuldautomatisk,
kompakt bordmodel til

EN STÆRK
PRIS

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 13 10 · www.miele.dk
Besøg Miele Experience Center: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle

VACUUM
FROM
ANYWHERE
Ubesværet rengøring lige ved
hånden. Styres via app

Det eksklusive 3D Vision SystemTM
navigerer uden om forhindringer
ved rengøring af dit hjem
Revolutionerende Trinity ShapeTM
Revolutionerende rengøring

Læs mere på electrolux.com

ZEHNMAL

2017 var ti års jubilæum for ”home appliances” – hvidevarer og små elektriske
husholdningsapparater – på IFA messen.

I

deen blev lanceret i 2004 – og mødt af ramaskrig: vaskemaskiner sammen med TV? Aldrig!
2008 var ideen en realitet, første år med 70 udstillere.
”Fridge Kisses Flatscreen var en af overskrifterne i pressen”, erindrede Miels adm. direktør, Reinhard Zinkann, i
sin tale ved åbningen af IFA 2017.

18
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”I 2008 var det smarte hjem lige så fjernt som et amerikansk TV-show. I dag er det en realitet”, sagde Miele
direktøren.
Zinkann finder basis for aktuel optimisme i industrien
– med Brexit som en udfordring, der kan hæmme det
europæiske marked de nærmeste år.

1

2

3
1. Blast chilleren fra Electrolux giver helt nye muligheder i køkkenet
2. Nyt design og nye serier fra Electrolux
3. Velduftende vasketøj.
4. Den nye robotstøvsuger kommer bedre ud i hjørnerne

4

ELECTROLUX/AEG PÅ IFA
skinen, og her får man også connectivity fra næste år.
ØKOMix kommer desuden som
noget nyt i topmodeller i vask/tør fra
AEG, hvilket er unikt på markedet.
INDUKTION I TYNDE BORDE

AEG lancerer nye, tynde induktionsplader, der giver stor fleksibilitet med
indretningen, da de kan indbygges
i bordplader på helt ned til 28 mm.
”Hvis man som forbruger skal have
nyt køkken, giver det god mening,
hvis induktionspladen bliver så tynd
som muligt, hvis man har en skuffe
eller en ovn nedenunder.”
PROFESSIONELLE LØSNINGER TIL
HJEMMET

En blast chiller er et hurtigt frysende
køleskab, man ellers kender fra de professionelle køkkener, men nu er det på

vej ud til forbrugerne. Chilleren kan
standse tilberedningsprocessen, hvis
gæsterne bliver forsinkede. Så kan man
blot tage eksempelvis stegen ud og tilberede videre, når man er klar.
Desuden kan man fryse ting ned
ekstremt hurtigt, så man forhindrer
iskrystaller i at danne sig – det tager
kun 90 minutter at fryse ting ned fra
30 grader., ligesom den kan køle en
flaske hvidvin ned på blot 17 minutter.
NY ROBOTSTØVSUGER
3D-støvsugeren er en vigtig lancering
for Electrolux/AEG, og takket være
dens unikke trekantede form, kommer
den bedre ud i hjørnerne end mange
andre robotstøvsugere. Desuden sidder
både børste og sug forrest på støvsugeren, så snavset ikke kommer i karambolage med hjulene, ligesom den uden
problemer forcerer dørkarme.

HVIDVARE-NYT 5• 2017
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FORNYELSE HOS ELECTROLUX
Frem mod jul introducerer Electrolux
et helt nyt sortiment inden for vaskemaskiner og tørretumblere, hvor der
for første gang i fem år kommer et nyt
design, hvor blandt andet tekst og tal
bliver større på panelet.
Desuden opdeler Electrolux modellerne i serier, som det skete med AEG
sidste år: ”Niveau for niveau får man
mere og mere teknologi samt bedre
displays i maskinerne.”
Allerede fra 600-serien tilpasses
vaskelængden mængden af tøj, mens
700-serien får et unikt dampprogram
til uld. Desuden får den et genopfriskningsprogram, som giver mulighed for
at tilføje dufte til tøjet med små flasker,
man køber som tilbehør. Kommer
man længere op, får man blandt andet
ØKOMix, hvor vand og vaskemiddel
blandes, inden det kommer ind i ma-

Alt-i-en køkkenmaskine med Wi-Fi

Klar til at blive imponeret
af køkkenmaskinen der kan alt...
Er du en haj i et køkken, nybegynder eller laver du bare god almindelig hverdagsmad...
Witt Mycook touch guider dig gennem hele madlavningsprocessen – step by step.
Witt Mycook touch køkkenmaskine // Vejl. pris kr. 9.999,-

steg · damp · kog · hak · blend · rør · ælt · emulger · pisk

Hvorfor skal du
vakuumblende din juice?
Kort fortalt, så sker der det, at vakuumblenderen – inden den starter – suger
overskydende luft ud af blenderkanden. Derved skabes et undertryk i kanden,
hvilket betyder, at man reducerer et af de store problemer ved blendning,
nemlig at råvarerne bliver kraftigt oxideret, når de blendes.
Witt by Kuvings V1000S vakuumblender // Vejl. pris kr. 5.499,-

Frisk juice, fløjlsbløde smoothies, lækre supper, perfekt mandelmælk...

Få perfekt tilberedt
kød hver gang...
Sous vide er en tilberedningsteknik, hvor man langtidspocherer rå, vakuumforseglede
ingredienser ved en lavere tilberedningstemperatur end ved traditionel madlavning
– typisk mellem 45 og 85 °C. Når kødet er færdigt, tages det ud af forseglingen og
brunes let på panden, så det får en sprød skorpe.

Wi-Fi
Med Witt SmartSousVide
kan du starte tilberedningen
når som helst og hvor
som helst.

Witt SmartSousVide Wifi // Vejl. pris kr. 2.499,-

INKL.
GRATIS

med
OPSKRIFTER og
INSPIRATION

Sous Vide Cooker · Wi-Fi
DESIGN. INNOVATION. KVALITET.

facebook.com/wittdk

www.witt.dk

@witt_dk

1. Ovnen kan se, hvad man sætter i den i
denne prototype fra Grundig.
2. Grundig satser stort på genanvendte
materialer
3. Madsnifferen fra Grundig advarer, hvis
maden bliver for gammel.

1

2

GRUNDIG PÅ IFA
SMART MADSNIFFER
”Det er vigtigt at tage stilling i forhold
til madspild”, det var et hovedbudskab
fra Grundig på årets IFA-messe. Blandt
innovationerne hos Grundig på årets
messe var en madsniffer – en boks med
indbygget sensor, der holder øje med,
om maden er frisk eller ej.
Sensoren måler luftkvaliteten omkring
madvarerne og holder øje med de gasser, der bliver udledt. En indikator lyser
grønt, når maden er frisk, gult, når man
skal til at få det brugt og rødt, når man
skal overveje at kassere den. ”Vi føler,
det er noget, som folk kan få gavn af i
husholdningen. FreshMeter kommer på
markedet til næste år.
DOBBELT OPVASK
En ekstra spulearm giver en bedre
opvask. Det er idéen bag en ny opvasker,
der er på vej fra Grundig. ”I en konventionel opvaskemaskine er der en enkelt
spulearm i bunden, men denne maskine
har en ekstra arm med rotation, så den

kommer længere ud i hjørnerne.”
Så er det forhåbentlig slut med de
besværlige madrester, der ofte er tilbage
efter endt opvask.
OVNEN GENKENDER SELV MADEN
Grundig kunne også fremvise en konceptuel ovn, der kommer på markedet
til næste år, dog noget senere på det
nordiske marked.
”Gourmet Chef-ovnen har fødevaregenkendelse indbygget, takket være et
integreret kamera. Når maden bliver sat
i ovnen, analyseres den. Når den genkender fødevaren, estimerer den desuden
vægten og foreslår så, hvordan den skal
tilberedes.”
Ovnen har desuden indbygget pizzasten
i bunden, ligesom den kan tilberede
med damp og er selvrensende, da den
tilsluttes vandforsyningen.
GRØNNE HVIDEVARER
”Vi har et mål i koncernen om, at vi vil
bruge 90% genanvendt materiale.” Det

3
var et af budskaberne fra Grundig, hvor
et vigtigt trin på vejen er vasketromler
lavet af genanvendte PET-flasker. ”Det
er en rigtig spændende nyhed for branchen. Globalt set regner vi med at kunne
bruge 6,6 millioner flasker til produktion næste år.”
Det er godt nyt for miljøet, og det er
godt nyt i forhold til produktionsomkostningerne.
Grundig kunne desuden fremvise en
ny, forbedret udgave af deres teknologi,
hvor man kan betjene komfur og småapparater via lys på køkkenbordet samt
et dobbelt køleskab med indbygget vinkøleskab.

GFK: SMART VINDER FREM
Det smarte hjem vinder indpas med
ca. fordoblet afsætning i Vesteuropa
det seneste år. Især SDA produkter
trækker: luftrenser, robot og opkoblet
tandbørste.

Hvidevarer og små husholdningsapparater er dog fortsat et stykke nede
på listen, når det gælder europæiske
forbrugeres mest ønskede, smarte
funktioner derhjemme.

Skulle nogen spørge, så er smartforbrugerne ifølge GfK mest inter
esserede i: musik, ”ask a question”
(Alexa mv.) samt belysning.

▲
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WITT PÅ IFA
DET PERSONLIGE KØLESKAB

Den store nyhed fra Liebherr på årets
IFA-messe var, at de nu giver forbrugerne mulighed for at oprette deres køleskabe helt efter smag og behag, både
indvendigt og udvendigt.
”MyStyle er et koncept fra Liebherr,
hvor man kan designe sit eget køleskab.
Den første model kan fås med fuld låge
eller med glaslåge. Man kan desuden
selv vælge interiør. Man vælger lys, og
man kan vælge mellem træhylder, glashylder eller trådhylder, så man får det
fuldstændig, som man vil have det.”
Der er en øget efterspørgsel efter individuelle løsninger, og med MyStyle kan
man desuden dekorere køleskabets ydre
med motiver eller farver, man selv vælger.
Liebherrs nye StickerArt og Colour

Line-modeller lægger ligeledes op til
mere liv i køkkenet med farver og collager på køleskabene.
NEWZEALANDSK LUKSUS
De færreste europæere kender det newzealandske brand, Fisher & Paykel, men
det vil de gerne lave om på. Fisher &
Paykel er i forvejen store i New Zealand,
Australien og Nordamerika, men var i år
for første gang med på IFA for at markere, at de nu vil gå efter det europæiske
marked.
Blandt nyhederne fra Fisher & Paykel
var deres smarte skuffe-opvaskemaskiner,
som man fylder oppefra i stedet for via
den traditionelle låge. ”Der er mange,
der ikke har brug for en stor opvaskemaskine, og idéen med denne opvasker er,
at den sidder ergonomisk rigtigt. Den

bedste løsning er, hvis man har plads til
to i brugervenlig højde lige under bordpladen. De kan bruges til forskellige
typer opvask eller til at veksle mellem til
ren og beskidt vask. Maskinen har plads
til seks kuverter. Den findes både i en
single-udgave og i en dobbeltudgave,
hvor de to maskiner er placeret over
hinanden.”
KØLESKABE TIL KAMP MOD DE
STORE

Fisher & Paykel vil desuden i løbet
af et års tid lancere to enorme køleskabe til private forbrugere, der ifølge Fisher & Paykels distributør i Danmark, Witt, skal tage kampen op mod
eksisterende highend-producenter
med et interiør i stål og mange andre
highend-detaljer.

2
1. Liebherr gør nu
køleskabet personligt
2. De nye køleskabe
kan frit indrettes,
både indvendigt og
udvendigt
3. Skuffeopvaskerne
giver nye muligheder
i køkkenet

1

3

PHILIPS: SUNDHED DREVET AF DATA
Philips stod for IFA 2017-messens key-note tale: At the
Forefront of Digital Health.
Keynote-talen handlede om den hollandske virksomheds
forvandling fra producent af mangfoldig elektronik til
en fokuseret, data-dreven spiller inden for personlig sundhed.
Egbert van Acht fra Philips fremhævede den globale
udfordring, at mere end 2 mia. mennesker i 2050 vil være

22

HVIDVARE-NYT 5 • 2017

over 60 år gamle – og dermed ”dyre” i drift for fremtidens
sundhedsvæsen.
I fremtiden er vi selv i højere grad ansvarlige og aktive
inden for egen sundhed. 74% af os mener, vi allerede er
aktive med dette – men 75% af læger ønsker, patienterne
selv var mere aktive.
Philips’ vision er, at data er nøglen til en bedre og mere
præcis dialog mellem borger og sundhedsvæsen.

1

4
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1. Køkkenmaskinen sørger for risengrøden hos Kenwood.
2. De’Longhis nye espressomaskine sørger for alt fra kaffedrinks til oolong-te.
3. Dolce Gusto sætter kulør på morgenkaffen.
4. Powerblenderen fra Braun.

3

DE’LONGHI PÅ IFA
BRAUN-BLENDER MED POWER

Blandt de store nyheder fra Braun i år
var en power-blender med alu-base,
glaskande og betjening via et stilrent
semi-touch panel. ”Blenderen er nordisk
og stilren i designet, og den er udstyret
med ny-designede knive. Netop powerblendere er der, hvor vi ser, at der sker
noget netop nu.”

FARVER TIL KAFFEN

Seneste skud på stammen fra Dolce
Gusto er en kaffemaskine, der giver lidt
mere kulør i hverdagen med sit farverige
design, men som samtidig har fået et nyt
system, hvor man kan tage kapselholderen ud, så man slipper for at dryppe, når
man skiller sig af med den brugte kapsel.

KAFFEDRINKS OG KAFFEKUNST
Primadonna S Evo er flagskibet blandt
De’Longhis fuldautomatiske espressomaskiner. ”Vi går ind og arbejder med
en helt ny art af kaffe, nemlig kaffedrinks og kaffekunst”, lyder det fra
De’Longhi.
Maskinen kan lave alt fra en klassisk
sort kop kaffe, over velkendte mælkebaserede kaffer som latte, til nye typer
som iskaffe og espresso macchiato – alle
de typer, forbrugerne kender fra den
lokale kaffebar, kan nu fås i hjemmet
med få tryk på maskinen eller i appen.
Den nye topmodel giver desuden mulighed for forskellige typer te, da temperaturerne til både sort te, grøn te, hvid
te og oolong er forprogrammeret i maskinen.

HVIDVARE-NYT 5 • 2017
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KØKKENMASKINE MED INDUKTION
Kenwoods Cooking Chef har fået en
overhaling, så induktionskogepladen kan
varme op til 180 grader, ligesom den
har fået større display og et røreelement
til supper og gryderetter.
Induktionskogepladen kan bruges til
en lang række formål i køkkenet, og den
bliver endda brugt af det danske kokke-

landshold. ”Den kan bruges til at lave
fiskesuppe, man kan svitse, man kan
dampe i den, smelte chokolade og lave
saucer som bearnaise fra bunden. Den
kan bruges til at lave risotto eller risengrød, der aldrig brænder på. Vi har endda lavet popcorn i den. Intervallet i temperatur er desuden meget præcist, hvilket
professionelle kokke godt kan lide”, er
budskabet fra De’Longhi.

LG PÅ IFA
LG STYRKER DEN GODE FORMEL

”Sidste år introducerede vi blandt
andet TwinWash-vaskemaskinerne og
de unikke InstaView-køleskabe. I år
har vi taget dem tydeligere i fokus, for
vi har oplevet god respons fra markedet på disse produkter. Derfor udvider
vi sortimentet. Der kommer flere vaskemaskiner med TwinWash og flere sideby-side køleskabe med InstaView”,
lød det fra LG under årets IFA-messe.
NEMMERE HVERDAG OG MATCHENDE
TUMBLER-DESIGN
LG satser altså nu endnu mere på deres
smarte TwinWash-vaskemaskiner, som
giver to vaskemaskiner i én. I toppen
finder man en almindelig vaskemaskine,
mens der i en skuffe nedenunder er en
mindre vaskemaskine, så man kan vaske
to vaske på én gang.
Som noget nyt lancerer LG nu tørre-

tumblere i matchende design, som også har samme højde som TwinWashvaskemaskinerne. Den ekstra plads i
bunden bliver udnyttet med en skuffe,
hvor man for eksempel kan opbevare
vaskemiddel. Og det matchende design
er noget, der er blevet efterspurgt i
Norden.
SE IND I KØLESKABET
LG satser også kraftigt på deres Insta
View-køleskab, hvor man kan se ind
i køleskabet uden at åbne døren. Ved
et bank på døren lyser køleskabet op,
og man kan se, hvad der er i det.
”InstaView blev lanceret med stor
succes i Norden sidste år, og det har
fået en fantastisk respons fra markedet.”
Derfor satser LG også yderligere på
det smarte køleskab, der blandt andet
kommer i en ny version til næste år.

1

2

1. Forbugerne har taget godt
imod TwinWash, og nu styrker
LG indsatsen – også med matchende tumblere
2. Genopfrisk tøjet med LG’s unikke
dampskab.
3. Bank på døren og se, hvad du har i køleskabet.
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GENOPFRISK TØJET
Blandt produktnyhederne fra LG kunne man finde deres styler, et dampskab,
der kan friske tøjet op. ”Den bruges
for eksempel til jakkesæt, skjorter og
kjoler, så man slipper for at tage tøjet
til rens for at slippe af med krøller og
lugt.
”Det er et unikt produkt på det
nordiske marked, der ikke kun er til
high-end forbrugere, men også til
virksomheder, for eksempel lounges
i lufthavne, restauranter, hoteller og
tøjbutikker.”
SATSER PÅ HVIDEVARER

”Hvidevarer er en meget vigtig kategori for LG globalt, så der bliver investeret meget i innovation og udvikling.
I år har vi taget endnu et godt skridt
fremad, og 2017 er et rekordår for
hvidevarer hos LG.”

1

3

2

4

MIELE PÅ IFA
MIELES MAGISKE OVN

NYE KAFFEMASKINER
En anden, mindre revolutionerende,
men stadig betydelig nyhed fra Miele
er lillebroren i Mieles udvalg af kaffemaskiner, CM5, der ifølge Miele har
været meget efterspurgt.
”Vi har vores high-end model, CM7,
vores klassiske CM6, og nu lancerer vi
CM5, der er prissat lidt billigere. Den
kommer i en lang række farver, men har
alle de features, man måtte ønske sig.”
Bortset fra en lidt mindre vandtank,
så kan den alt det samme som de andre
modeller, og det er et produkt, Miele
har store forventninger til, for den kommer ned i et prisleje, hvor de fleste kan
være med.

MILJØVENLIG VASK

Noget, som Miele i Danmark virkelig
har efterspurgt, er miljøvenligt vaskemiddel til deres TwinDos-system. I Danmark bruger ca. 44% af forbrugerne kun
miljømærket vaskemiddel, og nu kommer det så i en udgave, der får både det
danske, det nordiske og det europæiske
miljømærke, helt uden parfume og unødvendig kemi.
ROBOTTERNE KOMMER
Efter nogen venten lancerer Miele desuden nu deres robotstøvsuger i to versioner med de seneste features og med
en lidt lavere profil, så den bedre kan
komme ind under møbler. Den ene version kommer med Mieles HomeVision,
så man på mobilen kan følge med i, hvad
der foregår i hjemmet.
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Årets helt store nyhed fra Miele var deres
dialogovn, der – ud over alle de helt
almindelige ovnfunktioner – har en helt
ny og unik måde at tilberede maden
på takket være brugen af radiobølger.
Brugen af radiobølger gør, at maden tilberedes langt hurtigere og med garanti
for resultatet.
”Forestil dig, at en steg tager 12 timer
at lave med sous vide. Med dialogovnen
får du fuldstændig samme resultat på
2½ time uden vacuumforsegling”, er
løftet fra Miele.
Ovnen sender radiobølger gennem
maden og måler samtidig, hvornår maden har optaget den mængde energi,
der skal til for at opnå det ønskede resultat. Teknologien gør, at hele kernen af
kødet bliver behandlet samtidig, så man
får et helt ensartet resultat.
Ifølge Miele kommer ovnen til Danmark om et år, og de vil bruge tiden på

at vise danskerne, hvad den kan. På IFA
viste de blandt andet, hvad den kan ved
at tilberede en fisk, der var frosset inde
i en isblok – uden at smelte isblokken
omkring fisken.

1. Dr. Markus Miele og Dr. Reinhard Zinkann
præsenterer dialogovnen på IFA
2. Miljømærket vaskepulver er noget, Miele
og forbrugerne i Danmark har efterspurgt
3. CM5 skal få Miele ind i et nyt kaffesegment
4. Dialogovnen var det helt store tilløbsstykke
på Mieles stand

SAMSUNG PÅ IFA
HELE VASKEN PÅ DEN HALVE TID
Årets helt store nyhed fra Samsung er
QuickDrive-vaskemaskinen, der ifølge
Samsung reducerer vasketiden med op
til 50%. Det er tre punkter, der gør den
kraftigt reducerede vasketid mulig:
Bagpladen: Normalt kører bagpladen
i samme retning som tromlen, men i
QuickDrive-vaskemaskinen kører den
modsat, så tøjet bliver fordelt på en
anden, mere effektiv måde.
Dyse i toppen: Dysen i toppen er tidligere kun blevet brugt ved hurtige vaskeprogrammer, men her kører den ved alle
programmer med den konstante speed
spray. Det gør vasken hurtigere, uden at
vandforbruget bliver højere.
Ny tromle: Tromlen har fået en ny
udformning indvendigt, der gør, at vandet bliver slynget ud af tøjet hurtigere
under centrifugering.
”De tre ting gør, at vi kan vaske en
hurtig-vask på bare 39 minutter med
fem kilo tøj. QuickDrive har desuden
autodosering, og både vand- og energiforbrug samt vaskeresultat er det samme
som med almindelige maskiner.”

design og får wifi-opkobling. Med den
tilhørende app kan man lave sin egen
vaskeopskrift ud fra tøjtyper og farver:
”Hvis man lægger t-shirts i maskinen, så
udelukker appen alle de ting, man ikke
kan vaske sammen med dem. Det gør
det nemt for forbrugerne at se, hvad de
kan vaske sammen.”

til køleskabet, ligesom man kan bede det
om opskrifter med de råvarer, man har.
Systemet kommer på sigt til flere andre
maskiner.
INNOVATIV OG KRAFTIG STICKSTØVSUGER
Samsung præsenterede desuden en stickstøvsuger under messen, der vandt en
pris for mest innovative produkt, og
som ifølge Samsung skulle være den
kraftigste på markedet.
Støvsugeren er særdeles fleksibel og
har et ekstra ”led”, der gør det nemmere at komme ind under sofaen uden
at skulle bukke sig, ligesom den er nem
at navigere med, og så er den særdeles
kraftig med en sugestyrke på 150 watt
ved børsten.

TAL TIL DIT KØLESKAB
Via Bixby, Samsungs svar på talesystemer som Siri og Alexa, kan man nu tale
med sit Family Hub-køleskab. I stedet
for at gå hen og skrive noget på indkøbssedlen, så kan man nu blot sige det

1

VASKEOPSKRIFTER OG NYT DESIGN
Samtlige serier på vask har fået et nyt
1. Samsungs stick-støvsuger er kraftig og
fleksibel
2. Samtlige Samsungs vaskemaskiner har
fået nyt design. Her er det dog den nye
QDrive.
3. QDrive halverer vasketiden, blandt andet
på grund af den unikke tromle

3

2

NESPRESSO PÅ IFA
KAFFEKUNST
Årets store nyhed fra Nespresso er uden tvivl Creatista Plus, som blev fremvist
på årets IFA-messe. Creatista Plus giver folk mulighed for at lave latte art, som
man kender det fra kaffebarerne, i hjemmet.
Det fuldautomatiske damprør gør det simpelt at lave varm mælk med den
helt rigtige tekstur og temperatur, og det gør det samtidig muligt at lave mønstre i kaffeskummet.

Creatista Plus åbner for kreativiteten, når man laver kaffe.
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ROBUST DESIGN OG INTUITIV BRUGERFLADE
Maskinen er designet i børstet stål, ligesom mælkekanden er i rustfrit stål med
en tud, der er specielt designet til at lave latte art.
Brugerfladen er intuitiv og har et højopløsningsdisplay, og man bliver guidet
gennem tilberedning, indstillinger og vedligeholdelse – der i øvrigt gøres nemmere takket være automatisk udrensning af damprøret efter brug.

1. Store ovnrum, høje temperaturer
og nyt, moderne design blandt
Gorenjes nye komfur-satsning.
2. Hemmelige øl under grøntsagsskuffen? Ja tak!
3. Gorenje satser nu også på småapparater.

1

2

3

GORENJE PÅ IFA
STORSATSNING PÅ KOMFURER

DAMP I KØKKENET

”Det er en total opgradering af designet
og af selve platformen”, var udmeldingen fra Gorenje, da virksomhedens nye
komfurer blev præsenteret under IFA.
Og resultatet er komfurer, der er langt
mere stramt designet end tidligere, hvor
toppen er blevet tyndere, og hvor der
ingen synlige skruer er. Komfurerne kan
desuden justeres trinløst i højden, så de
passer ind i alle køkkener.
Ovnrummet er vokset til 70 liter,
og visse komfurer kan nu levere op
til 300 grader. De nye komfurer kommer i forskellige varianter, der alle
lever op til Gorenjes dyder: ”Det er
en vigtig lancering for os, og vi føler,
at vi har et tidsvarende og flot produkt, hvor der virkelig er blevet kælet
for detaljerne.”

Sous vide er noget, der i høj grad har
vundet indpas de senere år, og nu kan
Gorenje præsentere en dampovn med
indbygget sous vide-funktion, og der er
store forventninger til den nye ovn:
”Man justerer temperaturen i intervaller på én grad, vacuumpakker ganske
simpelt for eksempel oksekødet og lægger det i ovnen. Det er virkelig en ovn,
der viser, at vi er stærke på det varme.”
Tanken med ovnen er, at folk ikke skal
ud at købe en ekstra maskine til køkkenet
for at få mulighed for at lave mad med
sous vide – det skal være bygget ind i
noget, som alle alligevel har i køkkenet.

skabe, hvor grøntsagsskuffen automatiserer reguleringen af luftfugtighed,
så holdbarheden af grøntsagerne optimeres: ”Hvis luftfugtigheden kommer
over 90%, så åbnes der et filter, så luftfugtigheden går ned. Når den er under
70%, så lukker filteret igen. På den
måde passer vi bedst muligt på grøntsagerne, helt automatisk.”
Køleskabet gemmer desuden på en
hemmelighed, for under skuffen er
der et skjult rum, hvor man kan lægge øl og andet, hvis man ikke vil have
dem liggende frit fremme i køleskabet.
SMÅ NYE PÅ VEJ FRA GORENJE

FUGTKONTROL OG HEMMELIGE RUM
I KØLESKABET
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ASKO/Gorenje lancerer også nye køle-

Gorenje fremviste desuden en række
prototyper på småapparater, lige fra
el-kedler til støvsugere.
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Sund livsstil med
et enkelt touch
Ultimate Blend er en kraftfuld high-speed
blender, der kan lave smoothies og varme
supper samt male kaffebønner, knuse is og
mikse nøddesmør. Den bedste køkkenpartner
til vegansupper, grønne detoxdrikke og
vegetariske smoothies.
Se mere her: www.obhnordica.dk

1

BSH på ifa
hurtig ovn
Vente, vente, vente … og ikke så meget
længere. Siemens præsenterede på IFA
en ny iQ500-serie ovne, der har en speedfunktion for opvarmning. Temperaturen
når 175 grader på fem minutter uden at
forbruge mere energi end en normal ovn.
Et særligt CoolStart tilbereder den frosne
pizza på 12 minutter – og ikke 22 som nu.

3

X-Spect

Både Bosch og Siemens præsenterede
X-Spect – en prototype af en handy og
trådløs scanner, som kan analysere både
tekstiler og fødevarer. X-Spect hos
Siemens tager sig af at bedømme pletten
på skjorten – og instruere vaskemaskinen
i den korrekte vask. X-Spect hos Bosch
tager sig af at finde ud af, om en fersken
er moden eller ikke. Produktet er ikke på
markedet endnu, men flugter fint med
tidens ”pas-på-tingene” tendens. Nogle
har allerede døbt produktet en ”madsniffer” på dansk …
35% mere plads

Friske farver

Hvidevarer kan ulogisk nok være i farver.
Bosch præsenterede Vario Style kølefryseskabet, hvor forbrugeren kan skifte
dørfarve, når dette ønskes. 19 forskellige
farver er til rådighed – og skiftet foregår ca. ligeså hurtigt som et Formel1pitstop. Forbrugeren kan naturligvis
også vælge én farve på køl, en anden på
frys.
Robot ind i hjørnerne

Bosch bragte Roxxter på markedet – og
er dermed inde i kampen om afsætningen af robotstøvsugere. Roxxter har en
særlig funktion med en ekstra børste,

så også støvet i hjørnerne skal passe på.
Desuden er Roxxter opkoblet og styrbar via stemmekontrol, fx via Amazon
Alexa.
Ovne på autopilot
Bosch har en del nye ovne på programmet i serierne 2, 4 og 6. Ovnene er udstyret med AutoPilot programmer, så
temperatur, varmetype og varighed kan
programmeres for de enkelte retter.
Bosch har dokumenteret, at 82% af os
holder øje med ovnen – og har særlige
små tricks, som vi tror er effektive. ”De
nye ovne gør alle til eksperter”, lød det
fra Bosch på IFA.
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Siemens viste et XXL køleskab, 70 cm
bredt og 80 cm dybt. 35% mere plads
end i et almindeligt køleskab – og naturligvis med opkoblede kameraer og LEDlys. Fødevarer skal bruges og ses, ikke
gemmes og spildes.

2

1. BSH's nye køleskab er en kamæleon, hvor
man nemt kan skifte farven på køleskabsdøren.
2. X-Spect er en smart scanner, der analyserer
både tekstiler og fødevarer.
3. Fra 0 til 175 grader på fem minutter.

FÅ DET BEDSTE UD AF DINE
KAFFEBØNNER.........
SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE:
WWW.MOCCAMASTER.COM/DK

CANDY/HOOVER PÅ IFA
SMART VASK

Bianca-vaskemaskinen var årets helt
store nyhed fra Candy på årets messe i
Berlin, og det er noget, som Candy har
store forventninger til, både på grund
af dens nye, stilrene design, men også
på grund af den måde, man betjener
maskinen på.
”Vaskemaskinen betjenes via en Smart
Ring på fronten, hvor man kan indstille
lige netop den vask, man har brug for,
ligesom man kan betjene den via en app.
Man kan desuden betjene den ved at
tale til den.”
Det betyder, at man med stemmen
kan fortælle den, at man for eksempel vil
vaske noget bomuld, hvorefter maskinen
selv foreslår passende programmer. Desuden kan man fortælle den, hvis man
gerne vil af med eksempelvis en vinplet,
og så vil maskinen selv spørge ind til,
hvilket stof den er på. Den vil så ud fra

de kriterier, man giver den, selv komme
med forslag til vaskeprogrammet.
Maskinen kan desuden køre alle programmer på 59 minutter med vaskeevne
A og energievne A – med en fuld vask.
JOINT VENTURE PÅ KØL
Candy har desuden indgået i en joint
venture med Kinas næststørste producent af køleprodukter, hvilket kommer
til at betyde et løft på blandt andet specifikationer og kvalitet for Candys køleprodukter.
Den kinesiske producent kommer til
at købe vaskemaskiner og andre produkter, mens Candy kommer til at få fremstillet deres køleprodukter hos den kinesiske producent.
TOUCH-OVNEN KOMMER TIL

år fremvist prototyper på en ovn, der
kan touch-betjenes direkte på ovnlågen,
men nu kommer den endelig til Danmark til november.
Ovnen har gennemgået en række forbedringer og er nu fuldt funktionel med
et intuitivt interface på lågen. Den kan
desuden vise videoer med opskrifter,
ligesom man kan lave egne programmer
til egne retter, som ovnen så gemmer.
Desuden kan den via wifi kobles op til
en række sider som Spotify, Wikipedia
og Facebook.
4XA-STØVSUGER FRA HOOVER

Som de eneste på markedet lancerer
Hoover en 4xA-støvsuger ud fra den
nye mærkning. Lydniveauet er desuden
lavt med 62 db. Støvsugeren kommer
både med og uden pose.

DANMARK
På diverse messer har Candy de seneste

3

2

1

1. Ovnen med touchskærm er nu endelig på vej
til Danmark.
2. Bianca er den helt store satsning på vaskemaskinefronten hos Candy.
3. 4xA-støvsugeren fra Hoover.
4. De nye Bianca-vaskemaskiner var i fokus på
Candys stand.

4
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ANNONCE

1

2
1. Den lille, smarte maxi-fresh renser luften
i grøntsagsskuffen
2. Vestfrost har øget fokus på tørretumblere
3. Små dyser spuler flasker og glas i denne
opvaskemaskine

3

VESTFROST PÅ IFA
NEUTRALISÉR GASSERNE I

levere unikt design til de enkelte forhandlere.
”Vestfrost i Danmark er et gammelt,
kendt brand på køleskabe, men med
Vestel i ryggen vil vi nu ramme de
øvrige produktkategorier. Her bliver
vi nu mere fuldbyrdede på vask, fordi
vi også får tør med”, fortalte Vestfrosts
repræsentanter.

KØLESKABET
Vestfrost med Vestel i ryggen kunne
under IFA-messen præsentere en ny,
smart teknologi til køleskabe, der giver
øget holdbarhed af grøntsagerne: ”I
vores nye køleskabe har vi ud over udtræk og indblæsning også Maxi-fresh,
der er et system, der neutraliserer gasser
fra grøntsager, så holdbarheden på dem
bliver forlænget.”
Maxi-fresh systemet er baseret på en
enhed, der reducerer mængden af ethylen, også kendt som aldringshormonet
fra grøntsagsskuffen, Den eneste vedligeholdelse, som systemet kræver, er,
at man en gang om året placerer den i
sollys.. Køleskabet kommer i en række
modeller og størrelser.

VASKEMASKINE MED SENSOR
Der blev på messen desuden fremvist en
prototype på en opvaskemaskine med
IntelliCare, et doseringssystem, hvor
maskinen selv analyserer det tøj, man
lægger i via en sensor. Derefter vælger
og doserer den selv vaskemiddel ud fra
farver og stoftyper på tøjet. Systemet forventes på markedet inden for et par år.

SATSNING PÅ TØRRETUMBLERE
Vestfrost kommer til at satse langt kraftigere på tørretumblere end tidligere,
blandt andet takket være en ny tørretumblerfabrik. De nye tumblere kommer blandt andet til at få vendbare døre,
så lågerne kan vende samme vej på både
vask og tør, hvis man sætter dem i en
søjle.
De nye maskiner har desuden stor
fleksibilitet i designet, så Vestfrost kan

OPVASKEREN TIL BØRNEFAMILIEN
Også på opvask styrker Vestfrost deres
lineup med et system til at vaske glas og
flasker: ”Opvaskemaskinen spuler vand
direkte op i flaskerne, så man for eksempel får spulet mælk ud af sutteflaskerne.”
Opvaskemaskinen har desuden et system, der sørger for, at eksempelvis sutter ikke risikerer at flyve rundt i maskinen, ligesom man kan få ekstra vandtryk
til at spule fade af med.
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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

DANSKERNE ELSKER KØD
– men kan ikke finde ud af at tilberede det!

S

elvom de fleste danskere elsker kød,
oplever mange, at steaks, stege og
bøffer er svære at tilberede. Det
viser en helt ny undersøgelse, YouGov
har foretaget for AEG. Mere end hver
tredje dansker oplever, at det er mere
held end forstand, når de får tilberedt et
stykke rødt kød til absolut perfektion.
Ifølge flere af Nordens dygtigste kokke
skyldes det bl.a., at mange tilbereder
kødet forkert.
For mange danskere står weekenden
på selvforkælelse med ekstra lækkerier,
og der ryger typisk dyrere kød ned i
indkøbskurven, når der købes ind. Desværre ender forventningens glæde ofte
i en slem skuffelse.

cent af danskerne, at de typisk tilbereder
et stykke rødt kød på panden. Men ifølge
de nordiske gourmetkokke skal kød
primært tilberedes i ovnen.
”Som kok skal vi skabe samme perfekte
resultat hver eneste gang. En ovn kan
give kød, grøntsager og bagværk et ensartet resultat, fordi varmen bliver ført
jævnt rundt. Der er ikke en side på fx
kødet, der ender med at blive varmere
end den anden. Det kan man ikke undgå på en pande. Derfor bruger de fleste
kokke ovnen til at tilberede kød – og
panden til at give finish,” lyder rådet fra
Martin Hylleborg.

GOURMET-KOKKE
Spørger man fire af Nordens førende gourmetkokke, så er temperaturen et alfa og
omega for at opnå det bedste resultat.
”At tilberede rødt kød kan være en
udfordring, hvis man ikke giver det den
rette varme. En steak kan meget let blive
tør eller ende med en hård kant og være
blodrød indeni. Jeg lader typisk en ribeye
nå en indre temperatur på 57 grader i
ovnen, hvorefter jeg steger den hurtigt
på begge sider på panden i maksimalt
10 sekunder. Så er kødet saftigt og fuld
af smag,” lyder det fra Martin Hylleborg,
der er medejer af og køkkenchef på den
prisbelønnede Restaurant Rebel.

OVNEN, DER GUIDER OG LYSTRER DIG
Hos AEG er man ikke overrasket over,
at danskerne vælger panden frem for
ovnen, når menuen står på rødt kød,
men nu vil man gerne udfordre danskerne til at gøre det på en ny måde. AEG
har, som del af en helt ny Mastery
Range-serie, udviklet ovnen SteamPro,
der er en almindelig ovn, der også kan
dampe og har sous vide-funktion.
”Der er en god grund til, at gourmetkokke i hele verden primært tilbereder
kød i ovnen og blot bruger panden til
at give kødet den sidste lækre finish. Og
idéen med vores nye ovn er at forenkle
dagligdagens madlavning, samtidig med
at kvaliteten højnes for selv de mest kræsne hjemmekokke,” fortæller Tommy
Vesterager fra AEG.

BRUG OVN – IKKE PANDE!
I AEG’s undersøgelse svarer hele 68 pro-

NY TREND MED SOUS VIDE
En af de helt nye tendenser inden for

GODE RÅD FRA NORDISKE
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Martin Hylleborg.

madtilberedning er sous vide, som er
en integreret funktion i AEG’s nye ovn.
Med sous vide-funktionen kan man tilberede kød, grøntsager, fisk og bagværk
dampet ’under vakuum’. Teknikken bliver brugt på toprestauranter verden over,
og nu er den også for alvor på vej ind i
de danske hjem – og med god grund.
”Lige meget om du bager, tilbereder
grøntsager, kød eller fisk, opnår du altid
samme resultat. Med sous vide og den
rette temperatur risikerer du ikke, at
maden bliver overtilberedt eller tørrer
ud. Al saft, kraft og vitaminer bliver i
vakuumposen og intensiverer smagen.
Samtidig bevares farven og strukturen,
fordi sous vide skånsomt tilbereder
maden over længere tid ved lavere temperatur,” forklarer Martin Hylleborg,
der har anvendt teknikken i årevis –
både professionelt og privat.
Den nye ovn fra AEG indgår i AEG
Mastery Range-serien, der tidligere på
året blev hædret med den prestigefulde
designpris Red Dot for høj funktionalitet, innovation, kvalitet og økologisk
kompatibilitet.

C O M F O R T L I F T®
L Ø F T E R D I N O P VA S K
T I L E T H E LT N Y T N I V E A U
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AirDry

Removable
Cutley Tray

F R E M T I D E N S O P VA S K E M A S K I N E
TIL NUTIDENS HJEM
Den nye AEG ComfortLift® opvaskemaskine er den første opvaskemaskine i verden, der kan
løfte den nederste kurv op, så du ikke behøver at bukke dig ned. Skinnende ren opvask flyttes
lydløst og forsigtigt op i en bekvem arbejdshøjde, så det er nemt for dig at tømme maskinen
– og fylde den igen. Med ComfortLift® har vi altså løftet hele opvaskeoplevelsen op på et højere
niveau med en opvaskemaskine, der er designet specielt til at imødekomme dine behov.

Satellite
Spray Arm
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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

