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HVERT ÅR AFHOLDES ELEKTRONIKMESSEN CES I LAS VEGAS. HVOR IFA
I BERLIN I HØJ GRAD FOKUSERER PÅ KONKRETE PRODUKTER, SÅ ER
CES EN INNOVATIONS LEGEPLADS, HVOR MAN FÅR ET INDBLIK I FREMTIDENS
TEKNOLOGIER, BÅDE FRA DE ETABLEREDE VIRKSOMHEDER, MEN I HØJ GRAD
OGSÅ FRA STARTUPS.
I ÅR BESØGTE 170.000 MENNESKER MESSEN, HVOR DE KUNNE FÅ ET INDBLIK
I ALT FRA KUNSTIG INTELLIGENS, ROBOTTER, KONKRETE PRODUKTNYHEDER
TIL – I SÆRDELESHED – STEMMESTYRING.
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HEY GOOGLE

MARKEDET 2018: HØJT NIVEAU
2018 endte – efter en stille sommer – med at blive
tredje år i træk med højt niveau for afsætningen.

Når Dansk Sprognævn sidst på året skal udnævne årets

Aldrig har forbrugerne købt så mange hvidevarer og

nye ord og udtryk på dansk, så bliver ”Hey Google” eller

små elektriske husholdningsapparater. Mere om

”Hej Google” en kandidat.

detaljerne inde i bladet.

Vi kommer alle – eller i al fald mange af os – til at sige
Hej Google i årets løb.
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Digitale assistenter er lige nu på vej ind i vore hjem. De
er trojanske heste, der konkret baner vejen for det smarte
og forbundne hjem, vi har talt om så længe.
Google Assistant er en af assistenterne. Amazon Alexa en
anden, hertil Siri samt en række andre.
Vi vil formentlig, i ikke al for fjern fremtid, vænne os til
at give kommandoer til digitale assistenter som en del af
vores dagligdag derhjemme.

LIVING KITCHEN

”Skru op for musikken! Skru ned! Vis mig vejret! Sæt

Stemninger betyder mere for fremtidens boform end

ovnen på 220 grader! Start robotstøvsugeren!”

vægge. Og køkkenet – eller hvad det nu hedder – er

Vi har, digitalt, fået de tjenere, de fleste af os aldrig har

husets centrum. Måske med urtehaven lige udenfor.

haft råd til.

Læs mere om imm-messen i Køln.

På CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas var tilstedeværelsen af både Google og de digitale assistenter
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mildt sagt tydelig.

CES i Las Vegas er pejlemærket for de

Umuligt at færdes på messen og i byen uden at møde

store trends inden for forbrugerelektronik.

markedsføring af digitale assistenter. Produktnyhederne,

Hvidvare-Nyt var til stede og satte fokus både på de

som det også ses inde i dette blad, handlede om Inter-

etablerede og de nye, ”vilde”.

net of Things. I 2025 er der 35 mia. net-forbundne apparater i verden.
”Vi har brugt de sidste 20 år på at forbinde personer. Vi
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bruger de næste 30 på at forbinde ting”, sagde Steve
König fra den amerikanske elektronikbrancheforening ved
messens åbning.
Er det så en USA-ting? Nej, siden efteråret taler digitale
assistenter også dansk. Elgiganten fortæller, at produkter
har været ”en af de absolutte sællerter i jule-handelen
2018”.
Vi står ved et nybrud. Ligesom da PC og internet kom frem,
så forandres vores hverdag, vores adfærd og vores opfattelse af virkeligheden.
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FORSIDEFOTO: Stemmestyring var allestedsnærværende
på årets CES-messe i Las Vegas. Google kørte markedsføring over hele byen – og pakkede Las Vegas monorail
ind i budskabet om Hey Google. Foto: Henrik Egede.

MARKED 2018
– HØJT NIVEAU IGEN
AF HENRIK EGEDE

2016, 2017, 2018.
Aldrig har danske forbrugere investeret så meget i hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater til hjemmet
som i disse år.
2018 så på et tidspunkt i sommer ud
til at tabe pusten. En varm sommer og
fyldte lagre satte en bremse på afsætningen.
Alligevel flugter 2018 – stort set på
decimaler - med rekordåret 2017. En
vækst (i værdi) på 0,3 % på MDA, et
fald på 3,7% i værdi på SDA, men en
stykvækst på 2,6%.
Med andre ord: flot og også fladt i
forhold til det fine 2017! Der købes
lidt færre små-apparater, men til en
højere stykpris.
Det ”gamle” rekordår 2007 var
enkelt-stående. De nye rekordår –
2016-2018 – er en serie. Forbrugernes
økonomi er mere stabil end for ti år
siden.
MDA
På hvidevarer (Major Domestic Appliances, MDA) er APPLiAs tal stort set
markedsdækkende.
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Vi kan se, at vaskemaskiner nu har
lagt sig stabilt på en højere afsætning
end tidligere. Der sælges snarere nu
260.000 vaskemaskiner om året i Danmark end de 220.000, som var normen
tidligere.
Vi kan se, at indbygnings-produkter
trækker op – og ”free-standing” lidt
ned. Indbygningskøleskabe i plus 8%,
indbygningsfrysere i plus 9% og indbygningskogelplader i plus 3% (alle
målt i styksalg).
Det er bemærkelsesværdigt, at vinkøleskabene i APPLiA tal ligger i et lille
fald. Det er en produktgruppe, hvor
vi måske ikke dækker hele markedet –
og som siges at vokse.
SDA
APPLiA dækker ca. halvdelen af markedet for små apparater til hjemmet
(Small Domestic Appliances, SDA).
Vore tal dækker de kendte ”brands”
og dermed den høje ende af markedet.
”No name” produkter dækker vi ikke.
På kaffe og støvsugere dækker foreningen en procentvis større del af
markedet - og det er derfor mest validt

at sige noget om disse kategorier.
Kaffen, indført til landet for små 400
år siden, er fortsat et populært område.
2018 har positive væksttal for stort
samtlige typer af kaffemaskiner – og
en gennemsnitlig vækst for produktgruppen på 6%. Fuldautomatiske espressomaskiner er plus på 33%, kapselkaffemaskiner med plus 23%.
Samtidig ligger filter-kaffemaskiner
fortsat højt.
Støvsugerne er samme historie – idet
alle kategorier har pæne tal og hele området en samlet vækst på 7% (styk) og
11% værdi.
Inden for køkkenmaskiner er det
værd at bemærke, at de største køkkenmaskiner med mere end seks liters kapacitet vandt frem i 2018.
2019
Renten er lav, boligmarkedet aktivt og
forbrugeroptimismen OK. Mon ikke,
2019 bliver et nyt, fornuftigt handelsår.
Køkkenet – og hjemmet – er et område, hvor forbrugerne søger fortsat
innovation og komfort.

APPLIA NYTÅRSFORUDSIGELSER 2019

Igen i 2018 var danskerne villige til at bruge penge
på hvidevarer og småapparater. Væksten i værdi var
– en sløj, varm sommer til trods – på 8%.

Bragt i Berlingske Tidende 26. december 2018
KAMERA I KØLESKABET
Er det snyd at gætte, når man næsten kender resultatet? Dit
kommende køleskab har et kamera indbygget. Kameraet vil
være forbundet med en app – og du vil på din smart phone
løbende kunne se, om du fortsat har havtornmarmelade og
mælk i det omfang, du ønsker det. Agendaen om mere respekt
for fødevarer konkretiseres for os alle i 2019! Enkelte vil i
2019 købe det sidste skrig af køleskab, der via stemmegenkendelse kan registrere, hvem af familiens medlemmer der er
på vej hen for at åbne det.

HÅRDT ÅR FOR KOGEBOGEN
Vores fine hylde med kogebøger kommer under pres i det ny år.
Den fysiske kogebog (som stadig ligger prominent fremme i
boghandlerne) får ublu konkurrence. Apps og opskrifter af alle
slags på nettet følger nu med hvidevarerne (hardware plus).
2019 bliver året, hvor vi en dag i forbindelse med rengøringen
kaster et kritisk blik på kogebogshylden. Og beslutter os for,
hvilke der for alvor står vort hjerte nær …

GØR DIT, GØR DAT
Har vi brug for mere digital hjælp? Går det ikke meget godt …?
Den slags snusfornuft bliver gjort til skamme i 2019, hvor
flere end tidligere vil skaffe sig en digital assistent til hjemmet.

Fx Google Assistant, der nu også kan tale dansk. Snart vil hjemmet genlyde af ordrer: ”sæt robotstøvsugeren i gang”, ”rist
brødet”, ”start så den 30 graders vask”. De tjenere, de fleste af
os aldrig fik, har vi råd til nu. Digitalt.

NYE FOLK RINGER PÅ
En del hvidevarer, vi smider ud, er funktionsduelige og kan med
omsorg og kærlighed levetidsforlænges. Regeringens strategi
for cirkulær økonomi vil, uanset folketingsvalget, blive ført ud i
livet – herunder en liberalisering af den måde, vi behandler elskrot på. Betyder det noget? Ja, det betyder, at du som forbruger
i slutningen af 2019 vil kunne opleve noget nyt. Måske vil en
certificeret virksomhed ringe på døren og spørge, om de må købe
din brugte vaskemaskine med henblik på organiseret videresalg.

TO AF HVER
For nogle produkter er markedet blevet lidt lige som Noahs Ark:
der er to af hver! I 2019 vil mange af os have mindst to støvsugere og to kaffemaskiner derhjemme. Støvsugerne vil fx være
en støvsuger med ledning, en ledningsfri og/eller en robotstøvsuger. Der kan endda også være en lille håndholdt støvsuger til
det hurtige. Kaffemaskinerne vil være fx filter og espresso, kapsel
eller fuldautomatisk. Plus stempelkanden. Tjek dit eget hjem
og se, om det er helt forkert …
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Alfredo Häberli lader
os bruge fantasien til
at indrette køkkenet.

Small living kan
nu også være med
emhætte.

Icebreaker – nyt
dansk produkt.

Køkkenet breder
sig i Das Haus.
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KØKKENET
ER HJEMMETS
CENTRALE ZONE
Fremtidens hus har zoner og stemninger i stedet for vægge og køkkenet
er det centrale. Rapport fra Living Kitchen i Køln.

AF JOURNALIST LARS RYGAARD

KØLN - Hvert andet år er Living Kitchen
en væsentlig del af den store møbelmesse "imm" i Køln.
Normalt et stort mødested for den internationale køkkenindustri, hvor producenter og materialeudviklere viser
nye produkter og giver deres bud på
tidens trends. I år var flere producenter
dog fraværende.
En fast bestanddel af imm – og dermed Living Kitchen – er, at internationalt anerkendte designere giver deres
bud på fremtidens måde at leve på.
Konceptet hedder “Das Haus”.
I 2019 havde Kølnmesse bedt den
australske designduo Truly Truly – Kate
og Joel Booy - være ansvarlig for projektet. Parret havde givet deres version
af ”Das Haus” overskriften ”Living by
Moods”.
Den 180 kvm. imaginære bolig viste
deres personlige vision for nutidens boliger. Det var blevet til hjem næsten uden
indre vægge, men fire zoner, som var
blandet med hinanden: En aktiv zone,
en til hvile, en til eftertænksomhed og
en til søvn og andre private gøremål.
Målet for Truly Truly er at skabe et
boligareal, som er fleksibelt nok til at
understøtte og tilpasse sig de behov
og rytmer, som er i beboernes liv og
samtidig give inspirerende omgivelser,
hvor man kan være væk fra den travle
hverdag med mange rutiner, forklarede
Joel Booy. Alle aktiviteter er styret af
beboerens stemning fremfor vægge.
Stemningen i rummet tilpasses ved

hjælp af lyset, der kan dæmpes og tilsvarende er de møbler og farver, som er
i rummene med til at underbygge stemningen. Dog også kontrastfyldt som
f.eks. i den varme sovezone et tæppe i
kold blå farve.
Køkkenet ses som det centrale rum.
Aktivitet i et køkken kan også være meget bred. Udover at fremstille mad, kan
der være plads ved bordet til at lege,
at sidde og arbejde eller spise alt efter,
hvad der lige nu er behov for samtidig
med, at man kan være sammen med de
andre beboere om aktiviteterne.
KØKKEN OG NATUR
Den argentinske designer Alfredo Häberli var gæst på Living Kitchen. Han
var ansvarlig for at give sin version af
fremtidens køkken under overskriften
”A kitchen for the near Future”.

Her var køkkenet også åbent og som
for 2-300 år siden hjemmets helt centrale rum.
For Alfredo Häberli også i tæt sammenhæng med naturen, så indgangen
til køkkenet sker gennem urtehaven, og
beboerne kan følge med i udviklingen
samtidig med, at man kan lade sig
inspirere til sin optræden i køkkenet.
Der var ingen synlige redskaber i køkkenet, hvilket var ment som en provokation, fortalte Häberli for at få brugerne til selv at tænke med de mange nye
muligheder. Den enkelte må selv indrette sig.
Häberli samarbejder desuden med
Samsung om udvikling af et horisontalt køleskab med flere klimazoner og
transparent front, så brugeren kan
se indholdet.

TRANSPORTABEL EMHÆTTE OG DANSKE ICEBREAKER
I forbindelse med Living Kitchen var der en konkurrence for unge designere –”Pure
Talents”. Interessant var en meget let og transportabel emhætte beregnet til små rum
eller værelser. Denne var designet af Maxime Augay fra Frankrig og bestod af en lille
elmotor, som sugede osen gennem to vaskbare filtre heraf et aktivt kul til at fjerne
lugten inden den blev sendt tilbage i rummet.
Fra Danmark var det relativt ukendte produkt Icebreaker repræsenteret. Icebreaker
er en smart måde at producere isterninger på i en vand-og lufttæt beholder. Normalt
medfølger en isterningbakke med køleskabet eller man skal selv i gang med plastposer. Icebreaker fylder man med vand og 8 timer senere har man 12 terninger, som
man får ud af Icebreaker ved at dreje på bunden.
Idéen fik stifteren af Icebreaker, Kim Jensen, ved at være træt af at håndtere poser
og ikke for lækre plastbakker. Icebreaker vil gerne i kontakt med producenter, der kan
se en fordel i at bruge Icebreaker, som en opgradering af området.
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CES 2019
AF HENRIK EGEDE

DE GLOBALE VIRKSOMHEDER ER DER – OG DE SMÅ START-UPS.
HOME APPLIANCES, ROBOTTER OG HEALTH CARE. MEN OGSÅ SELVKØRENDE BILER.
INTERNET OF THINGS, AI – OG DET, DU ALDRIG HAVDE TROET KUNNE LADE SIG GØRE.
JANUAR 2019. 170.000 DELTAGERE MED KONFERENCE-BADGES FYLDER ET ELLERS
”TOMT” LAS VEGAS.
SE PRODUKTNYHEDER FRA STORE OG SMÅ PÅ DE NÆSTE SIDER.
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START-UPS
– SET PÅ CES UNVEILED 2019

Airthings kan styres
via Google. Her produktfremvisning med
den norske direktør
Øyvind Birkenes t.h.
Foto: Jan Røsholm.

90% AF VORES TID ER VI INDENDØRS. Luften er ofte mere forurenet end
udenfor. Airthings giver med Air Mini og Air Plus visuelt feedback om din
aktuelle luftkvalitet. Er på markedet. (Stavanger, Norge).

FOLDE SKJORTER. Kan en robot det?
Ja, Foldimate kan. 25 enheder lagt sammen på fem
minutter. Kommer på markedet i år. (Californien, USA)

RESSOURCEFORBRUG PÅ VEJ MOD NUL. En ”cooker” der steger og koger
på solceller. Fra GoSun. Er på markedet. (USA)
ARCHIBALD ER
E-GARDENER –
OG EN SENSOR/
APP, der støtter
haven og dens
planter med data.
Firmaet hedder
Connected Garden.
(Aix-en-Provence,
Frankrig). Er på
markedet.

OPVASK MED EN GALLON VAND. Opvaskemaskine
uden ekstern tilslutning fra Heatworks. Kommer på
markedet i år. (South Carolina, USA).

HVIDVARE-NYT 1 • 2019
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DE ETABLEREDE
– SET I LAS VEGAS CONVENTION CENTRE
PHILIPS:

WHIRLPOOL:

BARBERMASKINE MED AI

MED SMART MIKROOVN

Philips præsenterede på
CES 2019 verdens første,
kunstigt intelligente (AI)
barbermaskine.
Serien hedder Philips
Shaver 7000 – og har personaliserede bud på den
bedste barbering.
Shaveren kan danne en
”barbér-plan” baseret på forbrugerens barberings-teknik
og kan løbende komme med
forslag baseret på tidligere
barbering, hud-følsomhed mv

Whirlpool er som amerikansk producent naturligvis altid repræsenteret på CES – igen med fokus på det forbundne hjem.
Whirlpools mest markante enkelt-nyhed er en ny, smart mikrobølge-ovn (Smart Countertop Oven).
Den forbundne mikrobølge-ovn bruger algoritmer, som automatisk tilbereder maden (frossen eller frisk) på den optimale
måde. Ovnen har 11 indstillinger – og kan
bage, toaste, optø, holde varm mm.
samtidig med, at forbrugeren kan
få meddelelser om madlavningen
via mobiltelefon.

Smart
mikroovn
fra Whirlpool.

Intelligent barbering – med AI.

HISENSE/GORENJE:
CONNECTLIFE

Franjo Bobinac, tidl. Gorenje, nu Hisense.

Kinesiske Hisense, der i 2018 overtog 51% af aktierne i slovenske Gorenje,
melder sig ind i kampen om det forbundne hjem.
ConnectLife hedder løsningen, som blev præsenteret på CES 2019. Løsningen er det første resultat af samarbejde mellem Hisense og Gorenjes udviklingsafdelinger.
”ConnectLife sender et klart signal om, at Hisense er blandt de få, der
kan kombinere alle produkter i fremtidens smarte hjem”, sagde Franjo
Bobinac – tidligere direktør for Gorenje, nu vicedirektør for Hisense.
ConnectLife, der vil være forbundet med digitale assistenter som Alexa,
Google og Siri, lanceres i 2019.

BOSCH:
IKKE FLERE ENKELT-APPARATER
Ifølge Bosch er det globale IoT (Internet of Things)- marked vokset
35% sidste år – og i 2025 forventes 35 mia. apparater verden
over at være internet-opkoblede.
Bosch har 27.000 ingeniører ansat. Hver femte arbejder med
udvikling af produkter til IoT.
Bosch gav via globale forbrugerudsagn eksempler på, at fremtidens forbrugere søger efter IOT-løsningerne: ”Ikke flere enkeltstående apparater”, lød det gennemgående budskab.
”Jeg vil gerne have et køleskab, der forstår, jeg er vegetar”, lød
det fra Maria, fra Sao Paolo.

INTERAKTIV HYLDE
Bosch viste på CES en række projektorer – fx BML100PI – som
ikke er beregnet på salg til forbrugere, men til integration i
fremtidens produkter: til køkkenbordet, garderobehylden eller
køleskabshylden.
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Hvad skal man tage på – og hvad skal vaskes. Interaktive hylder
fra Bosch.

Laser-projektoren omdanner køkkenbordet eller hylden til en
”smart”, interaktiv flade, hvor du ved berøring kan få oplysninger
eller få til organisering af fx madvarer i køleskabet eller tøjet i
garderoben.

& SANDS EXPO
SAMSUNG:
OPGRADERET FAMILY HUB
Samsung udvikler i dialog med forbrugere verden over løbende
det interaktiv køleskab Family Hub, der kom på markedet i
2015.
Køleskabets skærm er fremover – især med hjælp fra den
digitale assistent Bixby – i stand til at håndtere endnu flere
opgaver som ”familiens centrum”, fx søge opskrifter, fungerer
som digital opslagstavle samt give familien en opdatering.
Den nye udgave inkluderer også en funktion, så brugeren
uden at åbne køleskabet kan se hvilke madvarer der er indeni.
Family Hub kom til det danske marked i 2017.

LG HomeBrew var det produkt, der fik størst bifald under LGs
pressemøde. Fem slags øl, fem liter på to uger.

LG:
BRYGGER ØL
LG går med det ny produkt HomeBrew nu ind i markedet for
hjemmebryg.
LG HomeBrew (som i første omgang er på markedet i Korea)
er en kapselbaseret ølbrygger, som automatiserer bryggeprocessen fra gæring, karbonisering til lagring, servering og autorens.
Forbrugeren kan naturligvis følge med i bryggeprocessen via
en app. En brygning tager to uger – og resulterer i fem liter øl. LG
HomeBrew er udviklet sammen med det britiske bryggeri Muntons.

OPDATERET
STYLER
Tøjpleje-skabet Styler
fra LG har fået en
opgradering, som blev
vist på CES: Styler fås
fremover også med
spejldør som front samt
en større version, der
kan rumme seks stykker
beklædning. Desuden er
antallet af bevægelser
sat op fra 180 til 220 ”revolutions” per minut.
Spejldøren i de nye modeller er ”intelligent”, så den kan give
tips om tøjet og fungere som virtuelt prøverum.

CLOTHING CARE
At passe godt på tøjet og spare på renseri-regningen er en del
af nutiden og fremtiden.
PÅ CES 2019 gik Samsung ind i denne produktgruppe med
Clothing Care-skabet, der – på samme måde som LG Styler –
holder dit tøj frisk og rent. Og samtidig fungerer som skab.
Clothing Care på markedet i USA, men endnu ikke i Danmark.

BOT AIR OG BOT CARE
Samsung havde fire nye robotter med på CES 2019 – alle med
familienavnet Bot.
To af de nye robotter er beregnet til forbrugerne og de smarte
hjem: Bot Air er en luftrenser, Bot Care er digital hjælper, der
kan tjekke din sundhed – og i øvrigt også hjælpe med inspiration
til yoga-øvelserne.
Et gennemgående tema på Samsungs stand i år er, at fremtidens hjem – inklusiv Bot-robotterne – styres via systemet Bixby.

KEYNOTE OM AI
LG var dette års keynote på CES.
LG fortalte om de mange produkter, der udvikles med kunstig
intelligens (AI) som udgangspunkt. Det gælder bl. a. CLOi robotten samt dens søskende PorterBot, ServeBot og CartBot.
De nye robotter er fortsat mest til professionel brug. De kan
bl. a. transportere bagage, bære mad samt svare på spørgsmål og
håndtere betalinger.

Samsungs Family Hub – familiens digitale opslagstavle.
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ANNONCE

Uovertruffen
alsidighed
Unik løfte funktion og
udtrækkelig slange
betyder, at du nemt
kan gøre rent over og
under møbler.

Sund vejrtrækning
Forsegler støv og renser
udblæsningsluften
i 5 trin.

Tag en pause
- hvor som helst
Du kan parkere Pure F9
i opretstående stilling
hvor som helst, takket
være det selvstående
design.

Det bedste fra
begge verdener
En ledningsfri
støvsuger, der på
en enkelt opladning
efterlader dit hjem
upåklageligt rent.

Verdensnyhed
Electrolux Pure F9

Tilbehøret til
denne støvsuger

Tilbehøret til denne støvsuger

3i1

Tilbehøret varierer på de forskellige modeller
Se mere på www.Electrolux.dk

Designet
til måden
vi lever
på i dag

EICO – YDMYG, NOR
APPLiA Danmark kunne 1. januar 2019 byde to nye medlemmer velkommen i
APRIL:
foreningen: Eico A/S og JG Silverline Nordic. I januar mødte vi Michael Jacobsen,
PORTRÆT A
F
administrerende direktør hos Eico, til en snak om den succes, som Eico har
SILVERLINE
oplevet de seneste år.

M

ens man hos Eico tydeligt mærker en ydmyghed omkring den
succes, som virksomheden har
oplevet siden 2011, så skinner stoltheden over den markante vækst, som
virksomheden har haft alligevel igennem. Og Michael Jacobsen tilskriver
succesen virksomhedens medarbejdere,
alle løfter i flok.
VIRKSOMHED I VÆKST
”Siden 2011, hvor virksomheden kom
på nye hænder, er vi vokset cirka 100
procent. Vores virksomhed er på en
rejse i rigtig mange henseender, både
organisatorisk og markedsmæssigt. Det
handler ikke bare om toplinjen.”

For Eico har det været afgørende ikke
kun at fokusere på toplinjen, for det har
været afgørende, at hele virksomheden
udvikler sig i takt med væksten:
”Det er også vigtigt, at resten af virk
somheden følger med og tager denne
rejse og profil til sig, for der er en forskel på at være medarbejder i en virksomhed på 8-10 mand og på at være
medarbejder i en virksomhed, hvor vi
snart er 30. Det giver et behov for en
anden struktur.”
Det er netop denne udvikling, som
Michael Jacobsen skal være garant for
at forme, men han understreger, at det
i mindst lige så høj grad skyldes medarbejderne, at Eico har haft succes med

FAKTA OM EICO
Eico A/S blev stiftet af ægteparret Erik og Inge-Lis Lund i 1981 og er placeret
i Brønderslev. Virksomheden er mest kendt for emhætter og emfang. Erik Lund
havde en baggrund i køkkenbranchen, hvor han var med til at starte JKE Design.
I starten var det netop i køkkenbutikkerne, man kunne finde Eicos produkter, men
hurtigt udvidede man også til hvidevare- og elektronikbutikker, og siden 2011 har
der været et øget fokus på hvidevarebutikkerne og internettet som kundeunderlag.
Fokus er på emhætter, men virksomheden har blandt andet også kogeplader,
ovne, vaske og affaldssystemer i sortimentet.
Eico er nordisk distributør af de to italienske brands Elica og Faber, men har
produkter fra en række øvrige producenter, hvor Eico ofte får tilpasset produkterne,
så de passer bedre til de krav, vi har her i Norden.
I 2011 kom der et generationsskifte i Eico, og siden 2015 har Michael Jacobsen
fungeret som direktør for den nordjyske virksomhed, hvor den tidligere salgschef
Niels Poulsen nu er salgsdirektør, og Frank Svendsen er økonomichef. Under den
nye ledelse har Eico oplevet markant fremgang på det nordiske marked.

14
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den store udvikling, som virksomheden
har været igennem.
Siden 2011 har Eico gennemgået
store forandringer, også internt, men
da Michael Jacobsen kom til virksomheden i 2015, oplevede han alligevel en
virksomhed og en medarbejderstab, der
var motiverede til forandringerne og de
nye udfordringer, det førte med sig.
”Jeg kommer til en organisation, som
var motiveret, som var glad for forslag
til forandring, og som var med på, at
vi måske skulle gøre tingene en smule
anderledes.”
Toplinjen er ifølge Michael Jacobsen
blot et resultat af det, der ligger nedenunder: ”Det er rigtig vigtigt, at fundamentet er stærkt. Medarbejderne skal
være glade for at komme på arbejde 99
ud af 100 dage.”
Den store fremgang er i sig selv en
motivationsfaktor for medarbejderne,
men for Michael Jacobsen handler det
også om at skabe en virksomhedskultur,
som gør medarbejderne glade, for medarbejderne er med til at skabe succesen.
”Uanset hvem jeg møder i vores organisation, så oplever jeg en ærekærhed
og en dedikation til, hvad de arbejder
med. Hele teamet løfter simpelthen i
flok.”
RESPEKT FOR KUNDERNE
Siden 2011 har Eico haft et øget fokus
på nye forhandlere, men det er vigtigt
for virksomheden, at de gamle kunder
ikke føler sig glemt. Respekten for kunderne er altafgørende for Eico, uanset
om de er gamle i stalden eller helt nye.
”Det er ikke nogen hemmelighed, at
vi gerne vil vokse og blive større. Det
gør vi kun ved at få flere kunder i folden. Men det er vigtigt, at alle kunder
føler sig godt behandlet. Det er afgø-

RDJYSK SUCCES

Salgsdirektør Niels Poulsen (t.v.) og
direktør Michael Jacobsen (t.h.).

rende for, at vi fortsat kan have tryk på
speederen, at vi får flere kunder ind,
men samtidig skal vi gøre det bedre
med de kunder, vi allerede har. Det
bedste kvalitetsstempel, jeg kan give
på vores udvikling er, at vi oplever en
sund udvikling, hvor vi får nye kunder
ind, og der vil fokus ofte være på de
nye kunder. Men vores respekt for de
kunder, der har bragt os til der, hvor vi
er, den er intakt.”
Denne respekt har gjort, at Eico er
vokset hos alle deres kunder, siden de
drog ud på den vækstrejse, de har været
på siden 2011.
PRODUKTER TIL ALLE BEHOV
Ifølge Michael Jacobsen har Eico muligvis det dybeste sortiment inden for emhætter i Danmark med et sortiment på
500-600 emhætter. Det sker til dels, da
køkkenkæderne gerne vil samarbejde
med så få leverandører som muligt,
og her kan Eico som handelshus, der

er distributør for de to største emhætteproducenter i verden, Elica og Faber,
sikre et bredt sortiment.
Men hos Eico vil man også gerne kunne imødekomme særlige behov blandt
forbrugere og forhandlere i Norden:
”Vi udvikler vores egne produkter i
samarbejde med en række leverandører.
Disse produkter er ikke Eico-brandede,
hvilket er en bevidst strategi, da der
er mange kunder, der gerne vil undgå
’brand confusion’.”
Det giver forbrugerne mulighed for at
tilvælge Eicos produkter uden at skulle
tænke på, hvilke andre brands, de har i
køkkenet.
Og samarbejdet med producenterne
gør det også muligt for Eico at få en
finger med i spillet i udviklingen af
produkter, så de kan blive tilpasset de
behov, som forbrugere og forhandlere
efterspørger, for eksempel i forhold til
farven på lyset, motorens størrelse og
finish.

BREDT SORTIMENT SKAL SIKRE
MOD KONJUNKTURSVINGNINGER
Det brede udvalg af produkter, både
med kendte brands, highend-produkter
og i de mellemdyre og billigere kategorier, er en bevidst satsning fra Eicos side,
særligt efter den seneste finanskrise,
hvor mange virksomheder, der kun
fokuserede på de dyre produkter, blev
hårdt ramt.
”Mange forbinder os med highendprodukter, men jeg vil gerne fremhæve,
at vi er bredest og dybest både low,
medium og high. Oftest fokuserer man
på produkterne i toppen af pyramiden,
men det er dem længere nede, der bliver solgt flest af. Vi har varer fra 995,til 40.000,- samt specialfremstillede
produkter.”
Ifølge Michael Jacobsen er det vigtigt
af flere årsager. For det første kan Eico
på den måde tilbyde en leverandør, der
kan hjælpe dem med at løse deres behov,
uanset hvad slutkunderne ønsker.
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Eicolink er et integreret kombinationssystem med trådløs forbindelse mellem kogeplade og
emhætte. Systemet fungerer som
en fjernbetjening i kogepladen,
der kan betjene de emhætter,
som er forsynet med Eicolink
logoet.”

Nikola Tesla One har været en stor
succes hos Eico og er en af de nye
typer produkter, der ifølge Michael
Jacobsen viser vejen for udviklingen i branchen. Her vist på forsiden af Eicos katalog.

Men det brede sortiment betyder også, at Eico står stærkere i forhold til markedet som helhed:
”I den seneste periode har der været
højkonjunktur, hvor der er blevet solgt
rigtig mange køkkener, og folk har
gerne villet købe dyrere produkter.
Det har selvfølgelig været i vores favør,
blandt andet i forhold til vores Nikola
Tesla ”Aspiration Hob”. Men historien
har det med at gentage sig, og mon
ikke der kommer en nedgang på et
tidspunkt? Og når der måtte komme
afmatning i markedet, så tror jeg, at vi
står næsten lige så stærkt, som vi gør
nu, for så bevæger vi os bare lidt ned i
pyramiden.”
Efterspørgslen efter emhætter og
andre produkter vil i en eventuel afmat16
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ning eller i en krise stadig være der; det
vil bare være billigere produkter, som
Eico så kan tilbyde i stedet.
IKKE KUN EMHÆTTER
Eico er mest kendt som et handelshus
med stort speciale inden for emhætter,
men de seneste år er sortimentet blevet
udvidet med andre produkter:
”De seneste år er der kommet kogeplader til, hvilket er en produkttype,

som vokser signifikant i vores butik, og
som i dag er en betydelig del af vores
forretning. Vi ser også, at der er flere
og flere kunder, som vil gerne have, at
emhætte og kogeplade kan kommunikere. Rigtig mange af vores emhætter
leveres med en fjernbetjening, men
rigtig mange forbrugere vil gerne have,
at fjernbetjeningen er integreret i
kogepladen. Netop dette har vores linkkogeplader.”
Eico har ydermere også ovne i sortimentet, ligesom de har systemer til sortering af affald, hvilket er et område i
vækst i takt med, at flere og flere kommuner indfører obligatorisk affaldssortering i husstandene.
Michael Jacobsen er desuden ikke
afvisende over for, at der i fremtiden vil
komme flere produkttyper i sortimentet
i takt med, at virksomheden vokser i
størrelse, omsætning og markedsposition – så længe organisationen kan
følge med.

ELICA hører hjemme i Italien, hvor de også har en stor del af deres produktion.
Elica har produceret emhætter siden 1970’erne.
Faber er en italiensk producent af emhætter, som har beskæftiget sig med
ventillation i mere end 60 år. Faber er i dag verdens næststørste producent af
emhætter.

BRANCHEN OG VERDEN
ENERGIMÆRKE PÅ
STØVSUGERE

BLACK FRIDAY
– STØRSTE HANDELSDAG

Den britiske producent Dyson fik i
slutningen af 2018 medhold i en sag
ved den europæiske Court of Justice i
Bruxelles.
Sagens udfald rejser tvivl om, hvorvidt energimærkningen på støvsugere
skal revideres.
Det blev fredag den 18. januar 2019
besluttet, at Kommissionen ikke anker
dommen, hvorfor energimærket på
støvsugere står foran en ændring.
Mere om konsekvenserne for markedet i næste udgave af Hvidvare-Nyt.

Black Friday 2018 blev livlig – men
satte mod forventning ikke samlet
rekord for afsætningen.
Black Friday-omsætningen på
Dankort blev ifølge Nets på 1,94 mia.
DKK – et fald på 8% i forhold til rekordåret 2017.
Black Friday er dog fortsat årets
suverænt største handelsdag – og
en ny tendens er, at flere forbrugere
handler på nettet om natten inden
butikkerne åbner.

OGSÅ APPLIA I SVERIGE

500.000 IROBOTS I
NORDEN
Robotstøvsugerne triller stille og roligt
ind i nordiske forbrugeres hverdag.
Afsætningen af IRobot Roomba har
nu rundet et samlet salg i Norden på
500.000 styk. Robotten, der i Danmark
markedføres af Witt A/S, kan fra 2019
stemmestyres med Amazon Alexa og
Google Home.

Fra og med nytår hedder producentforeningen nu også APPLiA i Sverige.
Det er det tidligere EHL, den svenske
producentforening, som har besluttet sig for at hedde APPLiA Sweden
fremover.
Dermed følger svenskerne den omlægning, der i 2018 har fundet sted
i en række europæiske lande. Den
europæiske producentforening, der
tidligere var CECED, hedder i dag
APPLiA Europe.

FRADRAG FOR SERVICE
MÅ VENTE
Finansloven 2019 kom i hus i starten
af december – uden at inkludere ændringer i BoligJobOrdningen.
Dermed må APPLiA Danmarks forslag om borger-fradrag for reparation
og vedligehold af hjemmets hvidevarer og elektronik vente til næste
gang.
En række finanspolitiske ordførere
har erklæret sig positive over for en
sådan ændring – og Økologisk Råd
foreslår det samme i et indlæg i Dagbladet Politiken.

60 ÅR – HENRIK EGEDE
HENRIK EGEDE, direktør for APPLiA
Danmark, blev 60 år 8. februar 2019.
APPliA Danmark fejrede dagen med
en reception på Charlottenlund Fort
for branchen og producentforeningens
samarbejdere.
Henrik Egede har været direktør for
APPLiA Danmark (og tidligere FEHA)
siden 2011.

TO NYE MEDLEMMER
APPLiA Danmark kunne pr. nytår 2019 sige goddag til to nye medlemmer –
Eico A/S (portrætteret i dette nummer af bladet) og JG Silverline Nordic (portræt i næste Hvidvare-Nyt).
Begge de ny medlemmer har hovedfokus på salg af emhætter og emfang –
og også andre hvidevarer i produktporteføljen.
Et mangeårigt medlem – Vestfrost – har samtidig annonceret, at man forlader
det danske marked og dermed producentforeningen i løbet af 2019.
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ANNONCE

Connect
dit hjem.
Det er efterhånden blevet
kutyme altid at have mobilen
lige ved hånden. Den bliver
brugt til at læse mails, danne
sig et nyhedsoverblik – den viser
os vej, den bliver tilmed brugt
som personlig træner og ikke
mindst som kamera, der foreviger
de vigtige øjeblikke i hverdagen.
Så hvorfor ikke connecte hele
hjemmet og betjene hjemmets
hvidevarer via mobilen og andre
digitale enheder.

LAV KAFFESPECIALITETER
SOM EN BARISTA – OG NYD DEM MED
ALLE SANSER
Vil du nyde aromaen af friskmalede bønner? Selv bestemme dine personlige yndlingssorter blandt alle verdens kaffebønner og tesorter? Så er Mieles fritstående
espressomaskiner i serie CM5, CM6 eller CM7 helt sikkert noget for dig!
Seneste nyhed af fritstående espressomaskiner er CM 7750 CoffeeSelect med
hele tre forskellige bønnebeholdere.
Med den nye CM7 espressomaskine får du et bredere udvalg af muligheder end
på nogen anden maskine på markedet og endnu mere brugervenlighed, fleksibilitet og kaffenydelse. Og den kan betjenes via Miele-appen.
Du kan anbringe den fritstående espressomaskiner praktisk taget overalt i køkkenet – eller endda også i stuen, havestuen, eller hvor du nu gerne vil kunne nyde
en kop duftende kaffe med et tryk på en knap.

NVIDIA GÅR I KØKKENET
NVIDIA er mest kendt for at lave grafikkort til
computere, men i kulisserne arbejder virksomheden
blandt andet også med kunstig intelligens og robotteknologi.
Som en del af deres forskning har NVIDIA åbnet et
laboratorie i Seattle, hvor man har besluttet, at køkkenet er den bedste udfordring
for en robot. Der skal testes for dens evne til at genkende objekter, håndtere genstande og interagere med mennesker.
Laboratoriet er derfor blevet udstyret med et fuldt fungerende køkken, som
robotten skal kunne navigere.
Målet er, at robotten skal lære at lave måltider i køkkenet. For at opnå det mål
venter en stor udfordring, både for folkene bag, men også for robotten og den
kunstige intelligens, NVIDIAs system bruger både maskinlæring og billedanalyse
for at kunne genkende genstande i et køkken.
I sidste ende skal robotten kunne placeres i ethvert køkken, hvor den skal være
intelligent nok til at kunne gebærde sig ved at kunne se og forstå de nye omgivelser.
18
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Med Home Connect-appen
kan du betjene alle dine Wi-Fitilsluttede Siemens hvidevarer
fra din smartphone. Og nu
har teknologien udviklet sig
til noget endnu større. Et
konstant voksende netværk af
partnerserviceydelser, som giver
nye løsninger til det smarte
hjem, og gør dit hjem til et
forbundet hjem. Få et liv fyldt
med spændende muligheder,
med vores udvalgte partnere.
Stemmestyring med Amazon
Alexa.
Med Amazon Alexa kan du
betjene dine Siemens hvidevarer
med din stemme. Med kun en
kommando kan du starte vaskemaskinen eller tørretumbleren,
forvarme ovnen, tjekke opvaskeforløbet, eller få din yndlings
kaffe. En verden fyldt med
spændende muligheder venter
på dig – du skal bare sige ”Alexa”.
Lav personlige indstillinger
med IFTTT.
Med IFTTT (If This Then That),
kan du integrere dine Home
Connect-produkter problemfrit
i dit hjem. Du kan oprette
dine egne automatiserede
applikationer, som er perfekt
skræddersyet til dine behov.
Læs mere om Siemens Home
Connect og samarbejdspartnere
på: siemens-home.bsh-group.
com/dk

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

Gør dit hjem smartere med
Wi-Fi tilsluttede hvidevarer.
Gør dit hjem smartere med Siemens og Home Connect.
Wi-Fi-tilslut dine hvidevarer og opdag en verden fyldt
med muligheder. siemens-home.bsh-group.com/dk
Fremtiden flytter ind.
Siemens Hvidevarer
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NY SUPERBLENDER
FRA SAGE
Sage er klar med en ny sværvægter
af en blender. Hurtigere, stærkere og
mere fleksibel. ‘Sage the Super Q’ –
Super Quick og Super Quiet. Med den
mest kraftfulde motor, markedet endnu
har set, samt en helt ny støjdæmpningsteknologi er det ikke svært for Sage the
Super Q at overbevise dig om, at det
er den eneste blender, du nogensinde
behøver. Uanset, om du vil blende med
eller uden vakuum.
PROFESSIONEL KVALITET HJEMME
I DIT EGET KØKKEN
Fløjlsbløde smoothies, hjemmelavet
nøddesmør, varme supper, lækre desserter, cremet dip, smagfulde saucer,
pikante dressinger og friskmalede krydderier. Listen over blendede muligheder er uendelig lang, men tilberedningstiden heldigvis ultrakort. For en kraftfuld motor på 2400W og knive, der
roterer med 300km/timen, giver tilsammen en helt ekstrem høj ydeevne.
En unik motorteknologi reducerer driftsstøjen, så oplevelsen bliver

suveræn. Der er med god grund, at
Sage har kaldt blenderen ’Super Q’. Den
er seriøst Super Quick og Super Quiet.
Kanden er stor, større end normalt –
rummer hele 2 liter. Der medfølger et
700 ml. ’to go’-glas, og du kan naturligvis blende i dem begge. Super Q har
nemlig en intelligent funktion i basen,
hvor den genkender blenderbeholderen
og tilpasser blendningen.
VIL DU VAKUUMBLENDE?
Sage the Vac Q er et innovativt vakuumtilbehør til Super Q. Vakuumpum-

pen sættes oven på blenderkanden og
suger overskydende luft ud.
Der er mange fordele ved at vakuumblende. Strukturen bliver mere jævn,
klarere farver og smagen fyldigere.
Undertrykket i kanden forhindrer, at
råvarerne bliver kraftigt oxideret under
blendningen. Desuden udvider råvarerne sig en anelse ved undertryk,
så de er nemmere at blende og finthakke, hvilket også har betydning for
frigivning af de næringsstoffer, der
sidder i cellevæggene. En utrolig god
effekt på kvaliteten af især smoothies.

GØR RENT FRA LOFT TIL GULV MED ELECTROLUX
Tidens trend med puder, gardiner og sofaer i sart
og smuk velour kræver særlig pleje, hvis man ikke
vil ødelægge den fine og bløde overflade. Det klarer
den nye Pure F9-støvsuger fra Electrolux med stor
finesse. Du kan bruge den ledningsfrie Pure F9 fra
gulv til loft i dit hjem – på fine hylder, eksklusive
møbler, sarte stoffer samt i kringlede kroge og høje
hjørner. Den innovative Pure F9 tilpasser sig alle
overflader i dit kære hjem – takket være den fleksible hovedenhed og den smarte 3i1-funktion, som
skånsomt støvsuger alt fra sart træ til eksklusive
materialer.
POWER, FLEKSIBILITET OG FRIHED
Electrolux har kombineret den store kraft, du kender fra en traditionel støvsuger, med friheden fra
en ledningsfri støvsuger og letheden fra håndstøvsugeren, så du kan få et lækkert rent hjem på bare
én opladning med Pure F9.
STØVSUGNING FRA LOFT TIL GULV
Pure F9-støvsugeren giver dig mulighed for
20
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at gøre hver kvadratmeter af dit hjem helt rent. Med
den superfleksible hovedenhed kan du komme helt ind
under dine laveste møbler. Støvsugerens udtræksslange gør det muligt for dig at støvsuge alle typer hylder,
mens det smarte 3i1-mundstykke sikrer, at du skånsomt og nemt kan støvsuge på alle slags overflader.
SPOT STØVET MED LED-LYS
Det kan være svært at se alt støv og skidt på gulvet
under sofaer og senge, derfor er mundstykket på Pure
F9 udstyret med et effektivt LED-lys, så du ikke skal
støvsuge i blinde. Du kan spotte selv det mindste fnuller på de mørkeste steder. Det sikrer, at du får fjernet
alt støv.
BEDRE INDEKLIMA I DIT HJEM
Mens du støvsuger, forsegler Pure F9 al støv, du suger
op, og renser udblæsningsluften i 5 trin med mikrostøvfiltrering af høj kvalitet. Det sikrer, at Pure F9
bidrager væsentligt til en god hygiejne og luftkvalitet i
dit hjem. Pure F9 fås desuden i en særlig allergivenlig
version.

PRODUKTNYT

KOGEPLADE MED
INDBYGGET EMFANG
Nyd udsigten ved vinduet, mens du tilbereder maden uden at
blive generet af damp og os. Witt Fusion er resultatet af Witts
mangeårige erfaring med induktion kombineret med markedets nyeste teknologi: en intelligent induktionskogeplade og
emhætte i samme løsning. Du bestemmer selv placeringen.
INGEN BEGRÆNSNINGER, INGEN MADOS, INGEN
KLODSET EMHÆTTE
Frihed til at vælge præcis, hvor din kogeplade skal stå. Du vil
ikke længere opleve begrænsninger som fx skrå vægge, højt
til loftet, et vindue eller lign. Witt Fusion kan stå overalt. Slip
af med den traditionelle emhætte på væggen og få mere luft
og lys i dit køkken. Det indbyggede downdraft-emfang suger
effektivt madosen nedad. Så hermed også et endegyldigt
farvel til duggede briller under madlavningen.
Sugeevnen er en af de helt store styrker ved Witt Fusion,
som med sokkelmotor Indoor10-2 flytter luften med hele
7 m/s, hvilket er markant mere end de fleste lignende produkter på markedet. Ved sokkelmotor Indoor12 flyttes luften
med 9 m/s.
Alle de velkendte features fra Witts kogeplader er naturligvis også med i Witt Fusion; såsom de firkantede zoner og ikke
mindst den smarte ’opkogningsautomatik’, hvor du ’slider’
fingeren hen til fx trin 7 og holder fingeren der et øjeblik.
Gryden bringes omgående i kog, hvorefter der returneres tilbage til trin 7, indtil kogetiden er slut.
ÆSTETISK DESIGN FRA WITT
Den helt sorte glasflade med hvidt lys i displayet giver det
elegante design et stramt, nordisk touch. Rengøringsvenligheden er helt i top. Den plane overflade er supernem at aftørre. Når funktionalitet, minimalistisk design og teknologi
kombineres, skabes den ultimative løsning. Med Witt Fusion
får du en supereffektiv induktionskogeplade og mindst ligeså
effektiv emhætte i én enhed.

EICO:
DESIGNET TIL FRISK LUFT
OG FRIT UDSYN
NY TREND MED EMHÆTTE I KOGEPLADEN VENDER
OP OG NED PÅ KØKKENET
Madlavning er mere end en nødvendighed – det er en glæde.
Derfor ønsker stadig flere en dejlig oplevelse, når måltiderne
tilberedes, og her spiller køkkenets indretning en stor rolle.
Den skal være enkel og intelligent.
Så hvorfor være bundet af, hvordan et køkken normalt ser
ud? Hvor de osende dampe fra madlavningen altid skal op i
en emhætte, der tager udsynet?
Nu kan det hele forsvinde ned i kogepladen med den nye
designløsning, der gør alting nemmere og ændrer rummets
karakter.
JO MERE VI ER SAMMEN
Åbne køkkener har for længst taget over i boligen, fordi de
bringer os sammen om det hyggelige ved madlavning. Hvor
vi ser hinanden, taler sammen og kan gøre arbejdet til en
fælles oplevelse.
Nu er der frit udsyn, mere plads og overblik. Eico introducerer et ekstraordinært design og ny teknologi, hvor suget
er flyttet ned i kogepladen: Styrken er så kraftig og samtidig
støjsvag, at en traditionel lofts- eller væghængt emhætte ikke
længere er nødvendig for at få frisk luft i køkkenet.
SUPERKOMPAKTE LØSNINGER
Det nye design til køkkener placerer emhætten nede i en
induktionskogeplade med fingertouch kontrol. Resultatet er
en enkel og superkompakt løsning, hvor udsugning, motor
og filter er bygget sammen med kogeenheden.
Ligesom ved traditionelle emhætter kan der vælges mellem recirkulation gennem flere forskellige filtertyper – eller
aftræk ud til det fri.
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KUNSTIG INTELLIGENS SKAL
FORBEDRE LIVET FOR MENNESKER
LGs CTO Dr. Park talte i sin CES-keynote med titlen ”Et bedre liv med AI” om
LGs vision for fremtiden og om, hvordan de tre vigtigste søjler af kunstig intelligens - Evolve, Connect and Open - kan tilbyde et robust AI-økosystem med
forskellige løsninger i hverdagen.
Som fortaler for forbrugerfokuseret AI-teknologi vil LG fortsat spille en ledende rolle. For at give deltagerne i LGs keynote en bedre forståelse af, hvordan
virksomheden arbejder for at gøre morgendagen bedre, blev det præsenteret,
hvordan LGs AI-teknikker kan implementeres i hverdagen. LGs CLOi GuideBot
delte spotlightet med Dr. Park og blev den første robot nogensinde til at hjælpe
med at holde en CES keynote.
Gennem de sidste 100 år har husholdningsapparater som køleskabe, vaskemaskiner og støvsugere reduceret tidsforbruget på husarbejde med ca. 75 procent, mens tidsforbruget på kognitivt arbejde er steget betydeligt. Hvilket er
noget, som kun AI med ”ægte intelligens” kan løse. Dr. Park introducerede LGs
nyeste innovationer indenfor husholdningsapparater, der udnytter verdens mest
avancerede AI chip, såsom en selvlærende vaskemaskine og ”selvhelbredende”
maskiner, der automatisk kan opdage og rette fejl uden at behøve at standse.
Dr. Park fremhævede vigtigheden af at udvikle reel intelligens i forbrugerelektronik. For at AI-enheder skal kunne gå ud over simpel stemmegenkendelse og
udførelse af kommandoer, skal de kunne forstå formålet og hensigten bag hver
kommando.

SEGWAYS OG ELDREVNE LØBEHJUL
BLIVER LOVLIGE I TRAFIKKEN
Segways og løbehjul med elmotorer er elsket af både børn
og voksne. Hidtil har der dog hersket en del forvirring omkring
lovgivningen. Nu har et bredt flertal i Folketinget netop vedtaget
en lov, der fra 1. januar 2019 tillader denne type eldrevne køretøjer
i trafikken på linje med biler og cykler.
I første omgang er der tale om en forsøgsordning på
1 år for Segways og el-løbehjul, som alle står til at få
pålagt en fartgrænse på 20 km i timen.
Hos Witt A/S, der satser stort på deres nye division
Witt E-Commute, hilses det nye lovforslag velkommen.
Salgs- og produktchef for Witt E-Commute, Thomas Jæger
Molzen udtaler: ”I en tid med flere og flere af denne type
køretøj, så det er nødvendigt at få nogle regler at forholde sig
til. Vi glæder os over, at vi nu i Danmark endelig kan følge med
udviklingen i resten af verden, når det gælder lovligheden og fremtiden for personlig transport.”
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Hvad har verdensrekordindehaveren
i fridykning Marina Kazankova og Miele
W1-vaskemaskiner til fælles? Begge
blæser os bagover med deres præstationer og sætter nye standarder for,
hvad der er muligt. Samtidig indgår de
begge i Mieles kommende kampagne
#LifeBeyondOrdinary, hvor Miele vil
skubbe til grænserne for, hvad der er
muligt. Den store kampagne bakker op
om markedets mest innovative vaskemaskiner – nemlig Mieles W1-maskiner
med TwinDos.
Marina Kazankova vil opleve ting, som
ingen andre oplever. Hun vil altid være
bedre end andre og ønsker at sætte
nye rekorder igen og igen. Med denne
motivation satte hun verdensrekord, da
hun fridykkede over 154 meter. Og lige
som Marina Kazankova gør umulige
ting mulige, følger Miele mottoet ”Immer
Besser". En historisk erklæring, der
fokuserer på altid at give kunderne de
bedste produkter og serviceydelser,
man kan få på markedet, og som stadig
følges hver eneste dag i hele Mieles
organisation.
Og du kan godt begynde at glæde dig
til, at kampagnen #LifeBeyondOrdinary
for alvor går i luften. Det bliver en kæmpe
omnichannel-kampagne, der sikrer, at
den enkelte forbruger får en sammenhængende og meningsfuld oplevelse,
uanset hvilket mix af kanaler, han eller
hun vælger at interagere med Miele på.
Der bliver naturligvis også en lige så
flot udstillingspakke til butikken, der er
kædet sammen med den store kampagne, der både vil blive at finde på TV,
outdoor og ikke mindst online.

Begrænsninger?
Glem det!

#LifeBeyondOrdinary

NYHED: Miele W1
med innovationen TwinDos®
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