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Fra verdens største emhættefabrikker, distribuerer
EICO Danmarks største udvalg af ”aspiration hobs”.

For flere af produkterne gælder, at hvis de registreres
af slutforbrugeren opnås 5 års garanti.

“Bedste af de bedste” 2021

NikolaTeslas succesrige serie af prisbelønnede aspirations hobs
har nu fået en smuk og stærk ”lillebror”. NikolaTesla Fit er allerede
kåret som den “bedste af de bedste” i den internationalt
anerkendte designkonkurrence, ICONIC AWARDS 2021

Passer i et standard 60´er modul

NikolaTesla Fit, der er produceret af italienske ELICA og designet af Fabrizio Crisà, kan installeres i et
60 cm. standard køkkenmodul. Emhætten har en høj udsugningshastighed, der er mere end 5 gange
hurtigere end hastigheden af stigende vanddampe. Hermed sikres effektiv ventilation med begrænset
støjniveau. Emhætten i midten er helt skjult og kan aktiveres med et simpelt tryk, hvorefter glaspladen
kan svinges trinløst til opretstående 90° og på den måde påvirke suget.
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IND I KOMFORTZONEN
Pandemien har skabt et ”crazy” marked for hvidevarer
og elektronik.
Læs inde i bladet om dette marked – med vækstrater på
7,5 % for hårde hvidevarer og 18 % for små elektriske
husholdningsapparater.
Vi holder os hjemme. Vi har disponible midler. Vi laver
god mad og kaffe som aldrig før.
Derfor har branchen oplevet en kæmpe succes – på en trist
samfundsmæssig baggrund.
Men hvad med markedet efter pandemien? Hvordan vil
vi som forbrugere opføre os, når pandemien ikke længere
sætter hele dagsordenen for vores hverdag?
Naturligvis kan ingen her give det sande og fuldstændige
svar. Vil vaccinerne med et trylleslag bevirke, at vi vender
tilbage til den hverdag, vi kendte før covid-19? Vil vores
adfærd og forbrug igen ligne det, vi var vant til?
Næppe.
Mon ikke covid-19 og andre virusser vil være blandt os i
lang tid fremover – og præge os? Konkret må man forvente, at fx markedet for sundhedselektronik vil eksplodere.
Mon ikke også nogle af vores nye vaner med hjemmearbejde og virtuelle møder er kommet for at blive?
Mon ikke forholdet mellem hjem og arbejdsplads er grundlæggende forskudt – i retning af hjemmet?
Mon ikke vores rejsemønstre i en årrække ændres i retning
af det mere beskedne?
Og mon ikke vi ønsker samme kvalitet og komfort derhjemme som på jobbet, hotellet og restauranten?

CRAZY MARKEDSVÆKST
Corona-nedlukningen har
øget salget af en lang
række produkter.

OPPE PÅ MÆRKERNE
Branchen er allerede klar med
A-mærkede hvidevarer efter den nye
skala.

14

GØR GRØNNE HVIDEVARER
GRØNNERE
Sådan skåner du
både miljø og
pengepung..

16

Hvis vi det sidste års tid har levet ”uden for komfortzonen”,
kommer vi måske nu til at søge
længere ”ind i komfortzonen”.
I det perspektiv ser den
nærmeste fremtid for hvidevare- og elektronikmarkedet

HJÆLPSOMME ROBOTTER
De tager opvasken,
rydder op – og
skænker dig et
glas rødvin.

unægtelig lys ud.

➔

AF HENRIK EGEDE
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FORSIDEFOTO: Det nye energimærke skærper kravet til
grønnere hvidevarer. Heldigvis er branchen allerede godt
oppe på mærkerne. (Foto: Miele).

Det håndsamlede, modulære design
gør det let at reparere maskinen og
udskifte tilbehørs-delene.
Cup-one-modellen brygger
en enkelt kop kvalitetskaffe på
fire minutter.

IKONISK KAFFEMASKINE
I BÆREDYGTIGT DESIGN
Moccamaster laver ikke bare god kaffe. Den skiller sig
ud med et modulært design, som gør det let at reparere
maskinen og udskifte delene.
AF SØREN BANG HANSEN

H

vis du ikke selv har den stående på køkkenbordet, kender
du nok nogle, der har. Ifølge
producenten er der mindst 650.000
Moccamaster-maskiner i daglig brug
herhjemme, og årligt sælges ca. 75.000
nye eksemplarer.
Den populære kaffemaskine er
håndsamlet hos Technivorm i Holland
– og skruet sammen, så den er let at
reparere. Her menes ikke bare "skruet
sammen" i overført betydning – den er
faktisk samlet med skruer.
Filterholder, låg og udløbsrør er
separate dele, så man nærmest samler
maskinen, hver gang man bruger den.
Den modulære konstruktion betyder,
at delene let kan udskiftes, hvis de
skulle gå i stykker. De kan bestilles på
producentens webshop, men mange
forhandlere har dem også klar i butikken. Filterholder og låg kan købes for
henholdsvis 160 og 102 kroner, så det
giver god mening, uanset om man fokuserer på miljø eller pengepung.
4

HVIDVARE-NYT 1 • 2021

HOLDER I 15 ÅR
– Hvis tragten går i stykker, eller låget
knækker, kan de bare skiftes. Man kan
i princippet udskifte alle dele. Så det
her er ikke noget køb-og-smid-vækprodukt, understreger Ole Andersen,
country manager for Moccamaster i
Danmark.
Han fortæller, at maskinens gennemsnitlige levetid er 15 år. I Norden
tilbyder producenten da også 10 års
garanti, hvis kunden registrerer produktet.
Skulle maskinen alligevel gå i
stykker, fikser Moccamaster den på
værkstedet i Næstved, der årligt får
omkring 1000-1500 maskiner ind fra
både Danmark og Sverige.
Den mest udbredte fejl er et tilkalket varmelegeme, som ikke dækkes
af garantien, da årsagen er manglende vedligeholdelse. Producenten
anbefaler, at man afkalker maskinen
efter 40-50 brygninger, afhængig af
vandets hårdhed.

Den let genkendelige maskine har fundet
vej til mange danske køkkenborde.

FLERE VARIANTER
Moccamaster har været på det danske marked siden 70'erne, og selv om
maskinen grundlæggende "ligner sig
selv", findes den i flere varianter. For
eksempel den kompakte Cup-one, der
brygger en enkelt kop kaffe i højeste
kvalitet på bare fire minutter.
– Tanken med Cup-one var at give
dem, der kun drikker én kop kaffe, den
mulighed. Men vi har set, at maskinen
i høj grad købes af kaffenørder, som
gerne vil skifte mellem mange forskellige slags kaffe, fortæller Ole Andersen.
Moccamaster findes også i udgaver
med termokande, og flere af modellerne fås i et væld af farver. Også grøn,
hvis man ønsker at understrege det
bæredygtige kaffekoncept.

BRANCHEN OG VERDEN
EN
PRODUCENTANSVAR VIRKER OG SKAL UDVIKLES

SKÆRME: VI KØBER OG
SKROTTER I TAKT
Forbrugerne køber elektronik som
aldrig før – men er gode til at huske,
at de gamle produkter skal til genbrug. Det fremgår af tal fra den kollektive ordning ELRETUR og analysevirksomheden GfK.
Danske forbrugere købte sidste
år 22 % flere skærme, højttalere og
lignende i forhold til 2019 i samme
periode. Samtidig er mængden af
skærme, der indleveres på landets
genbrugspladser, steget med 21 %.
For skærme gælder, at hele 95 % af
de indsamlede råmaterialer genanvendes i nye produkter.

Det lovfæstede producentansvar for elektronikskrot har været i kraft siden 2005 –
og princippet er rigtigt, omend det som alt andet skal udvikles og fornys.
Det er essensen af et indlæg fra APPLiAs direktør HENRIK EGEDE i Ingeniøren/
WasteTech. Med udvikling sigtes
til, at indsamlingen af elskrot
skal øges, ligesom der i dialog
med øvrige aktører skal etableres et genbrugsmarked med
produktsikkerhed og forbrugerrettigheder.
Indlægget er svar på en kritik
af producentansvaret fra direktøren for Amager Ressourcecenter, Jakob H. Simonsson.

APPLIA MED WEBINARER
APPLiA Danmark omstiller til nye tider – bl.a. med webinarer,
hvor medlemmer kan orientere sig inden for forskellige emner.
Indtil videre har APPLiA i 2021 afholdt to velbesøgte webinarer om købeloven sammen med advokatfirmaet LigaLaw.
Dertil kommer et webinar sammen med Energistyrelsen om
de nye energimærker – og et webinar om nye regler for emhætter/emfang i samarbejde med Bygningsstyrelsen.

LÆNGERE REKLAMATIONSRET HAR INGEN
GRØN EFFEKT

AMAZON I SVERIGE
– EN FORELØBIG FUSER?
Da AMAZON sidste efterår gjorde sit
indtog i Sverige, reagerede mange
forhandlere med frygt og bæven – også
herhjemme. Men indtil nu ligner Amazon lidt en fuser.
Det skriver Svenska Dagbladet i en
artikel fra 25. januar. Avisen har talt
med en lang række vareproducenter og
transportfirmaer, og den gennemgående besked er, at Amazon indtil videre
ikke har gjort nogen synderlig forskel i
markedet.

En længere reklamationsret for hvidevarer og elektronik vil ikke føre
til længere produktholdbarhed eller have ”grøn effekt”. Den vil blot
gøre varerne dyrere. Det skriver Dansk Erhverv og APPLiA i et fælles
indlæg i Altinget.
En dansk revision af den nuværende reklamationsret var i efteråret til debat i et udvalg i Justitsministeriet. Udvalget har konstateret,
at der ikke er evidens for nogen ”grøn effekt” af en længere reklamationsret, fx. de seks år, som Forbrugerrådet Tænk og FDM – et mindretal i udvalget
– har foreslået.
Justitsminister Nick Hækkerup (S) fremlægger regeringens forslag til revideret
reklamationsret i løbet af foråret.

THERMEX ”FØRST I LØYPA”
THERMEX SCANDINAVIA, den danske producent af emhætter mm. med base i
Hjørring, satser nu yderligere i det norske marked.
Fra nytår 2021 har Thermex ansat Dennis Morild som ansvarlig for det voksende
salg i Norge. Med ansættelsen forventer Thermex at ”ligge først i løypa” med
produktudvikling og salg i det norske.
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ANNONCE

BRANCHEN OG VERDEN
EN

SMERTEGRÆNSEN FOR REPARATION
Hvor meget er du villig til at betale for en reparation – i forhold til prisen for at købe
nyt? Sådan spurgte FORBRUGERRÅDET TÆNK 1076 forbrugere i efteråret.
Svaret var klart: Næsten 70 % af forbrugerne er villige til at betale op til 30 % af
nyprisen for at få et produkt repareret.
Derefter svinder betalingsviljen hurtigt ind. Kun 2 % vil
gå så langt, at de vil betale 50 % af nyprisen for en reparation.
Undersøgelsen er offentliggjort i Forbrugerrådet Tænks
blad.

5 Miele-vaskemaskiner
er netop kåret

”Bedst i test” af
Forbrugerrådet
TÆNK
Forbrugerrådet TÆNK har testet vaskemaskiner i februar 2021, og Miele tager de
fem første pladser. Sådan! De fem øverste
på podiet er endda kåret som ”Bedst i test”.
Det er fuldstændig uovertruffet! Miele har
desuden en række vaskemaskiner, der er
teknisk identiske med vinderne og kan
derfor kalde i alt 10 vaskemaskiner for

I FORBRUGERKLAGENÆVNET
POWER GÅR
FRANCHISE-VEJEN
ELEKTRONIKKÆDEN POWER tager
nye midler i brug i konkurrencen om
forbrugerne.
I januar har Power lanceret en
franchise-model, der vil gøre det muligt
at drive Power-butikker på franchise.
Den første franchisebutik er klar til at
åbne i Ringsted.
Ifølge Powers direktør Jesper Boysen
skal det ny koncept få kæden til at
vokse fra nu 20 butikker landet over til
ca. 30.

ERHVERVSMINISTER SIMON
KOLLERUP har udnævnt medlemmerne af Forbruger-klagenævnet i
2021-2024. APPLiA Danmarks direktør Henrik Egede er genudnævnt som
nævnsmedlem.
Forbrugerklagenævnet mødes et antal
gange om året i Viborg eller online.
På møderne tages stilling til konkrete
sager, hvor forbrugere og erhvervsdrivende trods forsøg på mægling ikke
er blevet enige.

”Bedst i test”.
Bemærk, at alle testvinderne er Mieles nye
ModernLife-vaskemaskiner, og at de derfor
kan ”tale sammen med” tørretumbleren,
hvis du køber den med. Vaskemaskinerne
er desuden alle enegimærket A ifølge den
nye labelværdi, hvilket er helt suverænt –
og også den bedste energiklasse.
Miele er også ejernes favorit
TÆNK skriver bl.a.: Vaskemaskiner fra

Miele er dem, som generelt klarer sig
bedst i vores test. Forskellen på de
bedste og de dårligste modeller har ikke
været stor, og alle modeller har klaret
sig godt i vores laboratorietest.
Ejerne af Miele er også glade for deres
vaskemaskine. 96 procent vil helt sikkert

EICO – NYTTE AF DIGITAL STRATEGI
Investeringen i brugervenlige digitale platforme har også for hvidevare-virksomheder vist sig nyttig, da pandemien ramte.
Brønderslev-virksomheden EICO AS beskriver dette i en pressemeddelelse, hvor
firmaet beretter om ”udvikling trods udfordringer”.
Eico lægger vægt på, at virksomheden gennem pandemien har klaret sig uden
forsinkelser og leveranceproblemer – trods fabrikslukninger i Italien og en
nedgang i produktionskapaciteten på 40 % i en periode.
– Vi har været lidt ”heldige med vilje”, siger Eicos
direktør Michael Jacobsen
(billedet).
I løbet af 2020 har Eico inkluderet hvidevarer fra Sharp
og Vestfrost i porteføljen.
6
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eller sandsynligvis anbefale Miele til andre.
De fem testvindere er: WCF 370 WCS,
WSF 363 WCS, WWF 360 WCS,
WCD 670 WCS og WWD 660 WCS.
Teknisk identiske modeller, der også
er kåret ”Bedst i test”: WEF 365 WCS,
WEF 375 WCS, WED 665, WED 675 og
WSD 663.

Begrænsninger?
Glem det!

#LifeBeyondOrdinary

NYHED: Miele W1
med innovationen TwinDos®

"CRAZY" MARKEDSVÆKST
– MED HÅNDSPRIT
På grund af pandemien var markedet i 2020 aldeles "crazy":
7,5 % vækst for hvidevarer og hele 18 % for små elektriske
husholdningsapparater.

AF HENRIK EGEDE

2020

var anderledes. Dybt
præget af
den globale pandemi, der fra starten
af marts lukkede ned for den verden,
vi troede, vi kendte. Vi holdt op med
at rejse. Vi arbejdede hjemme. Og vi
kunne i flere perioder af året ikke gå
ud at spise.
På en baggrund af mundbind, håndsprit og nedlukning fik vi et helt vanvittigt rekord-marked for hvidevarer og
elektronik. Forbrugerne havde disponible midler til overs fra sparede ferierejser, restaurantbesøg, festivaler og
kulturelle oplevelser. Oveni det hele
frigav regeringen indefrosne feriepenge.
Vi var hjemme, og vi investerede i
hjemmene. Dette gav, efter et indledende dyk i afsætningen, salgsrekorder
i alle de brancher, der har med "hygge
og bygge" at gøre. Hvidevarebranchen
oplevede en rekord, som bliver svær
at slå.
"Vi trøster os med elektronik" og
"Vi dulmer corona-blues med ny elektronik", skrev henholdsvis Berlingske
Tidende og Electronic Supply.
VINKØLESKABE OG INDBYGNINGSOVNE
Den samlede vækst for MDA (hårde
hvidevarer) blev ifølge APPLiAs markedsdata på 7,5 % i styksalget og 5,7 %
i værdi.
Der er ingen grund til at dvæle alt
for meget ved detaljerne, for de

8
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samlede styksalgstal kan findes på
applia-danmark.dk.
Det er dog værd at bemærke, at vinkøleskabe i 2020 var en kategori med
et kraftigt vækstspring. Her voksede
afsætningen fra APPLiAs medlemmer
til indeks 217 – altså mere end en fordobling. Da styksalget trods vækst kun
er på beskedne 11.000 (fra APPLiAmedlemmer), må man tro, at der er et
yderligere, uforløst potentiale for dette
produkt.
Indbygningsovne var et andet produkt med solid vækst (20 %), ligesom
emhætter og indbygningskogeplader
vækstede betydeligt (begge med 11 %).
2020 bar præg af, at vi havde mere
fokus på madlavning derhjemme.
Et kuriosum er mikrobølgeovne –
en produktgruppe, der de senere år har
kæmpet med at holde markedsandelen.
Her steg afsætningen med 42 % – i
gen hjulpet, må man tro, af pandemien.
KAFFE OG GOD MAD
Den samlede vækst i markedet for
små elektriske husholdningsapparater (SDA) er på hele 18 % – såvel i
styksalg som i værdi. Her dækker
APPLiAs markedstal ca. halvdelen af
det samlede marked, dvs. afsætningen
for de store og kendte varemærker,
mens vi ikke dækker "no name-produkter" og enkelte andre, fritstående
brands.
Køkkenmaskiner og foodprocessorer
er steget med 40 %, hvilket nok igen

kan tilskrives tendensen til at lave mere
og bedre mad i hjemmene.
Vi har også ønsket os bedre kaffe til
hjemmekontoret. Alle kaffekategorier
har vækst – både filter og espresso.
Eneste undtagelse er den manuelle
espressomaskine.
Støvsugningen har, efter et rekordår
i 2019, fået yderligere et hak opad i
2020. De mobile stangmodeller (stickvacs) fortsætter således himmelflugten
med en vækst på 39 %.
Den samlede støvsugerkategori har
i vores tal kun en vækst på 1 %, men
dette kan skyldes, at et enkelt medlem
forlod APPLiA, men ikke markedet, i
2020.
En kuriositet her synes at være strygejern og dampstationer. Her er tale om
et svagt fald i afsætningen. Stryger vi
færre skjorter nu, da kontakten med
andre er begrænset til videomøder?
KAN DET FORTSÆTTE?
Hvordan bliver 2021 så?
Pandemi og økonomi er en cocktail,
hvor det er svært at forudsige effekten.
Lad os forudsætte, at pandemien
dominerer den første halvdel af året.
Det betyder, at "@home-tendensen"
fortsætter – med fortsat liv i boligmarkedet.
Lad os forestille os, at livet efter pandemien ikke lige med ét begynder at
ligne det gamle liv.
I så fald kommer 2021 nok til at ligne
2020. Og ja, vi vil købe langt det meste
på nettet...
			

Salget af vinkøleskabe tog
et kraftigt spring i 2020.
Afsætningen fra APPLiAs
medlemmer blev mere end
fordoblet.

Samme gode kaffe derhjemme som på
kontoret og hotellet, please! Både filter
og espresso oplever vækst i afsætningen.

Til gengæld sælges der færre
strygejern. Måske gider vi ikke
stryge skjorter, når vi alligevel
bare skal til videomøde?

595.000
TV-SKÆRME
Hvidevarerne er én historie,
men øvrig forbrugerelektronik
som tv-skærme havde også
et glimrende år i 2020.
Her var salgsvæksten på godt
22 % i forhold til 2019 – med
en samlet afsætning på mere
end 595.000 enheder.
Kilden er her analyseinstituttet GfK.
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GLEM DE GAML
I år introduceres et reskaleret energimærke, som skal hj
AF NATALIE DAMM

I

år vil nogle nok undre sig over, hvorfor
den A+++ vaskemaskine, de tænkte
på at købe, pludselig er reduceret til
et B.
Det simple svar: Glem de gamle energimærker! De kan ikke sammenlignes med
de nye, reskalerede mærker.
Det lidt længere svar: Skala og målemetode er ændret for at skærpe kravene.
Energiforbruget af A+++ vaskemaskinen
er det samme, selv om der nu står B på
mærkaten. Men klassificeringen, altså
bogstavet på energimærket, er ændret.
EN NY START
Reskaleringen sker gradvist over en årrække for udvalgte produkter. Fra 1. marts
gælder de nye mærker for: opvaskemaskiner, vaskemaskiner, vasketørremaskiner,
køleskabe, vinkøleskabe, frysere samt
fjernsyn og elektroniske skærme. Lyskilder er omfattet fra september.
Meningen med dette skifte er at markere en ny start – efter en årrække, hvor
de mest miljørigtige produkter har haft
en uoverskuelig mængde af plusser efter
A'et.
De næste mange år skulle vi således
kunne se frem til endnu mere energieffektive produkter, uden at de sprænger
skalaen.
TO MÆRKER I PAKKEN
Siden november 2020 har man kunnet
opleve produkter med to energimærker
i indpakningen. Altså to forskellige
klassificeringer. Det reskalerede energimærke, som let kendes på QR-koden
øverst til højre, er det, der gælder fra
1. marts.
Butikkerne skal gennemføre ændringen til de nye mærker, både i fysiske
butikker og på nettet, i perioden fra
1. til 18. marts.
Produkter, der ikke har det reskalerede energimærke, skal sælges inden
30. november 2021.
10
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RESKALERET ENERGIMÆRKE FOR VASKEMASKINER

QR-kode

Produktets
energiklasse

Energieffektivitetsskala
A til G

Vægtet energiforbrug pr.
100 vaskecykler (kWh)
Nominel
kapacitet af
"Eco 40-60"programmet
(kg)

Vægtet
vandforbrug
pr. vaskecyklus
(liter)

Klasse for
centrifugeringsevne

Luftbåren
støjmission
(dB(A)) og
klasse for
støjudledning

Varighed af "Eco 40-60"programmet (timer/minutter)

BLIV KLÆDT GODT PÅ TIL RESKALERINGEN
På www.label2020.dk findes nu et e-learningsprogram,
som har til formål at klæde forhandlerne godt på
ift. reskaleringen. Ligeledes er der på samme side
udgivet fem forskellige informationsfoldere om
reskaleringen: en generel folder, en om køle/fryseapparater herunder vinkøleskabe, en om vaskemaskiner
og opvaskemaskiner, fjernsyn og elektroniske skærme
og lyskilder.

EU #EnergyLabel

E ENERGIMÆRKER!

TEMA:
Energimærker
med ny
skala

ælpe forbrugerne med at købe mere energi-rigtige produkter.

GRADVIS OVERGANG
Reskaleringen af energimærkerne sker over en årrække:
Produkter med
reskaleret energimærke i 2021

Produkter med
reskaleret energimærke fra senere dato

Opvaskemaskiner

Air-condition-anlæg

Køleskabe og frysere

Komfurer

Vaskemaskiner

Emhætter

Vaske-tørre-maskiner

Tørretumblere

Vinkøleskabe

Vandvarmere

Fjernsyn og skærme

Lyskilder

FLERE PRODUKT-INFORMATIONER
Udover forbruget viser de nye energimærker en række
tekniske specifikationer, så forbrugerne let kan sammenligne
forskellige apparater. De viste specifikationer afhænger af
produktet:
• OPVASKEMASKINER: støj, eco-programmets kapacitet,
varighed og vandforbrug.
• KØLESKABE OG FRYSERE: volumen og støj.
• VINKØLESKABE: kapacitet og støj.

• VASKEMASKINER: støj, centrifugeringsevne, vandforbrug, eco-programmets varighed og kapacitet.
• VASKE-TØRRE-MASKINER: kapacitet, vandforbrug,
varighed, centrifugeringsevne og støj.
• FJERNSYN OG SKÆRME: skærmstørrelse samt
energi forbrug i standard- og højt dynamikområdetilstand.
• LYSKILDER: energiforbrug pr. 1.000 timer.

HVIDVARE-NYT 1 • 2021
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Den første kaffemaskine
med bloomingfunktion.
En helt ny kaffeoplevelse med et enkelt knaptryk.
For en kaffe med rundere og fyldigere smag.

BLOOMINGFUNKTION

HJEMM
ØV
E
PR

PRØV I 100 DAGE – ER DU IKKE TILFREDS, FÅR DU PENGENE TILBAGE.

100
DAGE
ER DU IKKE TILFREDS,
FÅR DU PENGENE TILBAGE.
GEM DEN ORIGINALE EMBALLAGE.
Se mere info på obhnordica.dk

WWW.OBHNORDICA.COM/BLOOMING

TEMA:
I 25 år har energimærket været en del af DNA'et for alle, der producerer,
sælger og køber hvidevarer. Men energimærkerne blev bestemt ikke født med
en guldske i munden.

Energimærker
med ny
skala

"INGEN GRUND TIL HURRA"• • •?

AF HENRIK EGEDE

D

en 1. januar 1995 kom de første
fælleseuropæiske energimærker
på produkterne. I første omgang
køleskabe og frysere, senere vaskemaskiner, tørretumblere, tv-skærme mv.
I dag viser alle undersøgelser, at
mere end 90 % af forbrugerne bruger
energimærket som pejlemærke, når der
købes nyt.
Producenterne har, indtil de sidste
par år, brugt energimærkerne kraftigt i
forbindelse med lanceringen af nye produkter, blandt andet på IFA-messen.
Når energimærkerne på det seneste
er gledet lidt i baggrunden, skyldes det,
at rigtig mange produkter allerede er i
øverste A+++ energiklasse, fx inden for
vaskemaskiner. Og at markedsføringen
med "A+++ minus 40 %" ikke alene
er nørdet, men også uofficiel – og ikke
underlagt myndighedskontrol.
YDERST BEKLAGELIGT
Hvordan blev det nu allestedsnærværende og populære energimærke så født?
Et kig tilbage hos den daværende
producentforening FEHA afslører, at
producenterne i de tidlige 1990’ere var
skarpt imod indførelsen af mærket!
"Leverandørerne finder ingen grund
til at råbe hurra for EF's vedtagelse af et

Så dygtige... Her den glade energieffektive hvidevarefamilie anno 1993. Energiforbruget sammenlignes, med tysk kilde,
med forbruget i 1978.

energimærkningsdirektiv, som i første
omgang kommer til at omfatte køleskabe og frysere," hedder det i Hvidvarenyt fra maj 1993.
Bladet refererer bl.a. beretningen fra
foreningens generalforsamling, hvor
den daværende formand Ib Frølich,
Electrolux, gik stærkt i rette med planerne om det ny energimærke:
"Det er efter FEHA's opfattelse yderst
beklageligt, at EF er bukket under for
pres fra forskellige lande, heriblandt
Danmark og Holland, samt fra politikere, der gerne vil markere sig som miljøvenlige – uden nødvendigvis at have
noget af have det i," lød det fra den
veltalende formand, som fortsatte:
"Vi havde hellere set, at projektet var
blevet liggende i den skuffe, hvor det har
opholdt sig de sidste femten år. Det eneste lyspunkt er, at det dog lykkedes at få
standset en dansk enegang på området."
"IKKE UTÆNKELIGT..."!
Producenterne fremhævede dengang,
med en vis ret, at hvidevarerne på få år
allerede var blevet meget mere energieffektive – med en reduktion på 40-50 %
fra slutningen af 1970’erne.

Producenter i Danmark og Europa
(foreningen hed dengang CECED)
anførte, at det var "ressourcespild" at
gennemføre mærkningen, at oplysningerne allerede fandtes, og at kontrollen
ikke ville blive effektiv.
Da energimærkerne så alligevel blev
europæisk lov, og indførtes pr. 1. januar
1995, var producenterne kravlet ned
fra de retoriske barrikader. Nu lød
mildere toner – på melodien "Udnyt
mulighederne": "Hvis man ... benytter
den stigende opmærksomhed omkring
energiforbrug til at sætte fokus på apparaternes funktioner og egenskaber,
er det ... ikke utænkeligt, at prisen
kunne komme til at indtage en mindre
fremherskende plads," hedder det diplomatisk i Hvidvare-nyts leder i december 1994 – ved starten af mærkningen.
KONSTRUKTIV MEDSPILLER
I realiteten blev branchen en konstruktiv medspiller i overgangen til energimærkerne – med kursusvirksomhed til
både producenter og detailhandelen
om de nye muligheder.
Energieffektive hvidevarer var kommet for at blive. Og mon ikke producenter, detailhandel og forbrugere i mange
år har prist sig lykkelige over dette.

Med Robin Hood på kursus: Branchen gik
hurtigt aktivt ind i energimærknings-arbejdet.
Her fra Hvidvare-nyt februar 1995.
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BRANCHEN ER
ALLEREDE OPPE
PÅ MÆRKERNE
De nye energimærker skulle give producenterne en
udfordrende milepæl at stræbe efter. Men både B'et og
A'et er allerede i hus.
AF SØREN BANG HANSEN

S

amtlige vaskemaskiner i Mieles
aktuelle sortiment med 8-9 kilos
kapacitet opnår energiklassen A
efter den nye mærkning.
– Det er med stolthed, vi kan tilbyde
vaskemaskiner i klasse A, selv om den
nye energimærkning stiller ekstraordinært høje krav. Vi kalder det selv:
kvalitet forud for sin tid, siger Mieles
marketingdirektør, Asger Bache Jensen.
– Vores undersøgelser viser, at energi-

14
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forbruget i produktets forbrugsfase
udgør den største miljømæssige belastning. Derfor arbejder vi altid på at levere
innovative løsninger, der giver forbrugeren det mest energieffektive produkt.
Omtanke for miljøet har i årtier været
en vigtig del af Mieles identitet. For eksempel er produkterne lette at skille ad,
så de enkelte dele kan genanvendes.
Forbrugerne lægger i stigende grad
vægt på at forlænge produkternes

– Vi kalder det "kvalitet
forud for sin tid," siger
Mieles marketingdirektør
Asger Bache Jensen.

holdbarhed ved reparation. Derfor
lagerfører Miele 63.000 forskellige
reservedele, også til produkter, der gik
ud af produktion for 15 år siden.
– Lang produktlevetid, og forlænget
levetid gennem reparation, giver miljømæssigt rigtig god mening, fastslår
Asger Bache Jensen.
"A" SOM I ASKO
I dag er det ikke nok at vaske rent
og energieffektivt. Det skal også gå
hurtigt. Men alt andet lige kræver kort
vasketid både mere vand, hurtigere
opvarmning og kraftigere tromlebevægelser. Alt sammen noget, der
øger forbruget af el og vand.
Det kunne ligne en umulig opgave.

TEMA:
Men ASKO har fremstillet vand- og
energieffektive vaskemaskiner i mere
end 70 år, og undervejs har selskabet
udviklet en række smarte funktioner,
der bidrager til løsningen. Med den
såkaldte Pro Wash-teknologi er det
lykkedes at få et A i den nye europæiske
energimærkning, fordi det perfekte
vaskeresultat her kan opnås ved en
lavere temperatur end normalt.
Alle ASKOs vaskemaskiner nyder
godt af en kulfri motor, som er energieffektiv, støjsvag og holdbar. Nogle
modeller har varmtvandstilslutning,
som er perfekt til boliger med "grøn"
energi såsom varmepumpe, solceller,
fjernvarme eller jordvarme. Maskinen
styrer automatisk indtaget af koldt og
varmt vand i de forskellige programtrin,
hvilket giver en mærkbar besparelse.
GRØN OPVASK FRA SIEMENS
Siemens er klar med en ny generation
af opvaskemaskiner, som er optimeret
til de nye energikrav. Et godt eksempel
er model SN47YS01CS, der opnår energiklasse B takket være den patenterede
Zeolith-teknologi og en ny finesse, hvor
lågen automatisk åbnes for at effektivisere tørreprocessen.
Alle maskiner i den nye serie kan
kobles til hjemmets trådløse netværk,
og ved hjælp af opdateringer kan forbrugerne tilpasse maskinen til deres
skiftende behov og livsstil.
Også på andre punkter er de nye
opvaskere særdeles omstillingsparate.
Kommer gæsterne tidligere end planlagt? I Home Connect-appen kan opvaskeprocessen fremskyndes, så den
bliver op til tre gange hurtigere. Dette
er muligt, selv om maskinen allerede
kører, og uanset hvor man befinder sig.
Din foretrukne kombination af opvaskeprogrammer og tillægsfunktioner
kan lagres, så du med et enkelt tryk
klarer opvasken hurtigt og bekvemt.
Det er også muligt at betjene maskinen
med stemmen, fx via Google-assistenten. Og hvis opvaskemaskinen mangler
salt eller afspændingsmiddel, giver den
selvfølgelig besked på mobilen.
A-MÆRKET OG "AUTOMAGISK"
Dette forår lancerer Bosch fem nye
vaskemaskiner i den nye energiklasse
A. Det nye program "Eco 40-60" er vel-

Energimærker
med ny
skala
ASKO har over
70 års erfaring
med udvikling af
energieffektive
vaskemaskiner.

De app-styrede
maskiner fra
Bosch kan starte
automatisk, når
de opdager, at du
er på vej hjem fra
arbejde.

Lågen åbnes
automatisk for
at effektivisere
tørreprocessen.

egnet til rengøring af normalt snavset
tøj af bomuld, hør eller blandede fibre.
Dette er det mest effektive program,
når det gælder energi- og vandforbrug.
De nye vaskemaskiner tilhører firmaets
bedste klasser: Serie 8 og Bosch Home
Professional.
Alle kan betjenes og overvåges via
appen Home Connect, og flere har
automatisk dosering med funktionen
i-DOS, der nu går ind i sin anden generation. Den intelligente dosering måler
vaskemidlet med stor præcision, hvilket
skåner tøjet, reducerer allergigener og

minimerer miljøpåvirkningen. Sensorer
registrerer både mængden og typen af
vasketøj, og hvor snavset det er, så maskinen automatisk vælger den optimale
dosering og vaskecyklus.
Vaskemaskiner med "Home Connect"
kan betjenes fra dine mobile enheder.
Du kan fx fylde maskinen, før du går på
arbejde – og starte den via fjernadgang,
så tøjet er vasket, når du kommer hjem.
Med GPS'en på din mobil kan du endda
få maskinen til at starte "automagisk",
når du har kørt en bestemt afstand fra
din arbejdsplads.

HVIDVARE-NYT 1 • 2021
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GØR GRØNNE
HVIDEVARER GRØNNERE
Kilder: Elsparefonden, Which?, Quickparts, Forbrugerrådet Tænk

Selv de grønneste apparater bliver "sorte", hvis du bruger dem forkert. Her er nogle
eksperttips til, hvordan du bruger hjemmets hvidevarer og husholdningsapparater på
en bæredygtig måde. Til gavn for miljøet – og din egen pengepung.
AF SØREN BANG HANSEN

OPVASKEMASKINE
• Det er spild af vand at skylle tallerkener og skåle, før du
sætter dem i maskinen. Det er nok at skrabe madresterne
af.
• Vent med at starte opvaskeren, til den er fuld. Men undgå
at overfylde. Vandet skal kunne komme omkring det hele.
Det mest beskidte hører hjemme på nederste etage, mens
glas og plastdele placeres øverst.
• Prøv dig frem med de forskellige programmer. Hvis økofunktionen vasker rent nok, er der ingen grund til at bruge
andet. Mange modeller har et autoprogram, der regulerer
energiforbruget efter, hvor snavset indholdet er.
• Mindst en gang om ugen bør du tømme og rengøre filteret,
der opsamler madrester. Opvaskemaskinen skal også
renses og afkalkes – fx en gang i kvartalet. Brug dertil
fremstillet maskinrens og afkalkningsmiddel, og følg
instrukserne på pakningen.
• En moderne opvaskemaskine bruger op til fem gange
mindre vand end opvask i hånden. Så brug den ofte – og
med grøn samvittighed.

Når den bruges rigtigt, er opvaskemaskinen mere miljøvenlig end
opvaskebaljen.
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Husk at afrime fryseren, så den ikke bruger mere strøm end
nødvendigt.

FRYSER
• Når der samler sig is på fryserens vægge, skal kompressoren
bruge mere strøm for at holde temperaturen på minus
18 grader. Det anbefales derfor at afrime fryseren, hvis islaget bliver en halv centimeter tykt. Tøm fryseren for madvarer (pak dem i frysetasker, tæpper eller avispapir), afbryd
strømmen, sæt en stor gryde med varmt vand i fryseren, og
luk døren/låget. Efter kort tid kan isen fjernes i store flager.
• Hvis fryseren hurtigt "iser til", er det sikkert fordi, døren/
låget ikke slutter tæt. Det kan du teste ved at sætte en papirstrimmel i klemme. Hvis papiret ikke sidder fast, trænger
gummilisten til udskiftning.
• Skal du nedfryse store mængder mad på én gang, bør du
trykke på fryserens indfrysningsknap – helst et døgn i forvejen. Men husk at slå indfrysnings-funktionen fra igen
efter et døgns tid, hvis det ikke sker automatisk.
• Undgå madspild, og spar mange penge, ved at nedfryse dine
madrester. En rest kogt ris tilberedes på få minutter i mikroovnen.
• Også friske råvarer kan med fordel nedfryses. Køb fx stort
ind af billig fløde i december, og lav "fløde-isterninger", som
er lige til at smutte i sovsen (men uegnet til flødeskum).
Også mælk, ost og friske æg (udslået) holder sig adskillige
måneder i fryseren. Skiveskåret brød kan anvendes direkte
fra frost med et par minutter i brødristeren.

TEMA:
Energimærker
med ny
skala

TØRRETUMBLER
• Dette er en af hjemmets største strømslugere, så brug den kun, når du
ikke har mulighed for at tørre tøjet udenfor.
• Fyld tørretumbleren (uden at overfylde), hver gang du bruger den –
gerne med tøj af samme type og størrelse.
• Fold tøjet ud, før du putter det ind, så det tørrer hurtigere. Luk pude- og
dynebetræk, så de ikke fyldes med mindre tøjdele, der holder på fugten.
• Rens fnugfilteret efter hver tørring. Et tilstoppet filter bremser luftcirkulationen, så tørringen tager længere tid og sluger mere strøm.
• Mikrofilteret ved kondensatoren skal også renses jævnligt, fx efter hver
femte tørring, ellers stiger energiforbruget markant. Nogle modeller
har dog selvrensende mikrofilter, så tjek manualen, hvis du er i tvivl.

Tørretumbleren er en strømsluger – især hvis du glemmer
at rense dens filtre.

OVN

VASKEMASKINE

• Sæt maden i den kolde ovn, så du 		
udnytter forvarmen. Dette lægger
5-10 minutter til tilberedningstiden,
men maden bliver jo færdig på samme tidspunkt. Småkager og andet,
der kræver kort tilberedningstid,
bør dog sættes i en varm ovn.
• Undgå så vidt muligt at åbne ovndøren under tilberedningen.
Varmen forsvinder lynhurtigt.
• Udnyt varmluft-funktionen til at
bruge flere plader i ovnen på sam-		
me tid. Med varmluft skal du sænke
temperaturen med 20 % i forhold
til konventionel over- og undervarme.
• Sluk ovnen 10 minutter før, maden
er færdig. På den måde udnytter du
også restvarmen.
• Om vinteren kan du med fordel lade
ovnen stå på klem efter madlavningen, så den bidrager til opvarmningen af køkkenet.
• Brug ikke ovnen, hvis du lige så godt
kan bruge en gryde på kogepladen,
som bruger mindre energi.

• Fyld maskinen op! I gennemsnit
vasker danskerne kun 3,2 kilo tøj
ad gangen, selv om moderne vaskemaskiner let sluger over det dobbelte.
• Prøv dig frem med de mest energibesparende vaskeprogrammer (se
manualen). Hvis du fx vasker ved
30 grader i stedet for 60 grader,
sparer du 55 % af elforbruget.
• Vælg et vaskemiddel, der er effektivt
ved lave temperaturer. Se anbefalingerne på pakken, og prøv dig frem.
• Drop forvasken, medmindre tøjet er
meget snavset.
• Hvis tøjet skal i tørretumbleren, er
det godt at afslutte vasken med en
hurtig centrifugering, så det bliver
så tørt som muligt. Vaskemaskinen
bruger nemlig mindre energi end
tørretumbleren.

Det er fristende at åbne ovnen for at se til
maden. Men varmen forsvinder lynhurtigt.

Prøv dig frem med de mest energibesparende vaskeprogrammer.

KOGEPLADER
• Husk låg på gryderne – så
sparer du op til 50 % af strømforbruget. Samtidig kan du
klare dig med langt mindre
vand, når du damper grøntsager eller koger æg og kartofler. Nogle madvarer (fx
pasta) koges bedst uden låg,
men du kan stadig bruge låget
under opvarmningen.
Brug låget, når du laver mad. Det halverer strøm• Specielt på ældre kogeplader forbruget og kræver langt mindre vand.
er det vigtigt at vælge en
gryde, der matcher pladens størrelse. En lille gryde på en stor kogeplade bruger
op til 25 % mere strøm (gælder ikke induktion).
• Sluk kogepladen, fem minutter før maden er tilberedt, for at udnytte restvarmen.
Igen gælder dette dog ikke induktionsplader, hvor varmen forsvinder langt hurtigere.
• Gamle gryder og pander, som ikke længere har helt plan bund, forringer varmeudnyttelsen. Skift dem ud med nye.
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TEMA:

SMÅ APPARATER

Elkedlen er en energirigtig løsning – så
længe du ikke fylder mere vand i, end du
skal bruge.

Energimærker
med ny
skala

• ELKEDEL: Fyld ikke mere vand i, end du skal bruge. Så sparer du
både tid og penge. Og husk at afkalke jævnligt.
• BRØDRISTER: Brug den til opvarmning af boller i stedet for ovnen.
Det kræver langt mindre strøm og er tilmed hurtigere.
• ESPRESSOMASKINE: Mange modeller har en indstilling, der sparer strøm ved
at slukke apparatet hurtigere efter hver anvendelse.
• FILTERKAFFEMASKINE: Lad aldrig kaffen stå og "svede" på maskinen. Det er
skidt for både smagen og strømforbruget.
• TRYKKOGER: Koger dine retter på under den halve tid og bruger derfor mindre
energi.
• VAKUUMPAKKER: Forlænger holdbarheden af fødevarer og reducerer madspild.
Også perfekt til sous-vide.
• STØVSUGER: Den holder længere, hvis du skifter posen, så snart den er fuld.
Fjern også støv fra maskinens indre. Skift motorfilteret, når du har fyldt fire
støvsugerposer, og skift udblæsningsfilteret ca. en gang om året.

EMHÆTTE
• Start emhætten 5-10 minutter før, du begynder
madlavningen. Det skaber et let undertryk i
køkkenet, så emhætten arbejder effektivt fra
første minut.
• Følger du ovenstående tip, kan du måske nøjes
med at køre emhætten på laveste trin. Skru kun
op, hvis du ser, at damp og os ikke stiger op i emhætten. Det højeste trin er sjældent nødvendigt.
• Efter endt madlavning kan du med fordel lade
emhætten køre videre i 5-10 minutter for at få
mest mulig fugt og lugt ud af køkkenet. Dette
er et stærkt argument for at vælge en støjsvag
model.
• Fedtfilteret skal rengøres jævnligt, fx en gang
om måneden. Hvis filteret er snavset, skal emhætten nemlig køre på et højere trin for at opnå
samme virkning. Nogle filtre kan gå i opvaskeren, men et døgn i en pose med brun sæbe gør
også underværker. Husk at tørre det grundigt
(fx ved en radiator), før du sætter det tilbage i
emhætten.
• Hvis emhættens lampe bliver varm, er den en
strømsluger, der om muligt bør udskiftes med
LED-pærer.

Det kan være en god ide at starte emhætten nogle
minutter før kogepladen.
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Undgå madspild ved at placere varerne rigtigt i køleskabet.

KØLESKAB
• Ideal-temperaturen er 5 grader, men typisk er der varmere på øverste
hylde. Her kan du placere varer som æg, agurker, citroner og marmelade.
• Mange køleskabe har skuffer med ekstra lav temperatur og variabel
fugtighed. De fleste frugter og grøntsager holder dramatisk længere,
når de opbevares koldt (ca. 2 grader) og fugtigt. Kød og pålæg bør
opbevares lige så koldt, men mindre fugtigt.
• Prøv at åbne køleskabsdøren så sjældent og kortvarigt som muligt.
Læg fx alle indkøbsvarerne ved siden af køleskabet, så du kan fylde det
hurtigt. Og hold orden i skabet, så du straks finder det, du skal bruge.
• Lad middagsresterne køle af, før du sætter dem i køleskabet. Ellers
hæves temperaturen i skabet for meget.
• Undgå madspild ved at notere på pakker og glas, hvilken dato de blev
åbnet. Det fremgår normalt af emballagen, hvor mange dage varen
holder sig efter åbning.
• Er varen mærket med "sidste anvendelsesdato", skal den kasseres efter
denne dato. Står der "bedst før", er der omvendt god chance for, at den
stadig er fin. Brug dine sanser: Se, lugt og smag!
• Frosne madvarer kan med fordel tøs op i køleskabet, hvor de afgiver
gratis kulde.
• Både køleskabe og frysere afgiver varme, så der bør være luft omkring
apparaterne. Sørg også for at holde kondensator-ribberne bag på
skabet rene, da støvsamlinger her øger strømforbruget.

Skønhed
kommer indefra
Lad dig imponere hver gang, du åbner dit
Liebherr køle-/fryseskab.
Det tidløse design, innovative lyskoncept og
elegante kvalitetsinteriør med rustfrit stål
og brudsikkert glas, taler sit helt eget sprog.
Oplev de nye integrerbare køle-/fryseskabe
2021 på home.liebherr.com

Køl og Frys

ANNONCE

100 % vaskemaskine,
100 % tørretumbler.
Bosch Serie | 6
Kombineret vask og tør
WDU8H541SN
• 10/6 kg, 1400 omdr/min.
• EcoSilence Drive kulfri motor
• Home Connect
• DirectSelect LED-display
• AutoDry
• Smarte ekstrafunktioner: WashDry60,
Sportswear, SpeedPerfect, HygieneCare,
Iron Assist

Med en kombineret vaskemaskine og tørretumbler fra Bosch får man
de bedste funktioner til en effektiv hverdag samlet i ét produkt:
• Vask og tør 6 kg tøj i én omgang
• Vask 10 kg tøj
WashDry60.
Vask og tør 1 kg vasketøj på kun
en time.
SpeedPerfect.
SpeedPerfect giver fleksibilitet,
hvor tiden er knap. Funktionen
forkorter vaskeprogrammet med
op til 65 % og kan kombineres med
de fleste programmer.

Vask og tør 6 kg tøj i én
omgang med Wash & Dry.
Vaskemaskinen med indbygget
tørretumbler kan vaske og tørre
op til 6 kg tøj i én omgang, eller
op til 30 skjorter i én og samme
gang, hvis man har brug for det.

AutoDry.
Tørrer tøjet skånsomt til den
ønskede tørhedsgrad ved hjælp
af sensorer. Hver type tekstil
behandles på bedst mulige måde.
DirectSelect.
Display til nem og hurtig betjening.
Visning af programforløb,
temperatur, omdrejninger og
resttid.

Læs mere om Bosch hvidevarer på bosch-home.dk

Sportsprogram.
Skånsom og effektiv behandling
af flerlags udendørs sportsbeklædning, mikrofibre og
syntetiske fibre.
Hurtigprogram.
Med Quick 15 ' kan du vaske 2 kg
tøj på bare 15 minutter.
LED lys i tromlen.
Godt overblik og arbejdslys.
Selvrensende kondensator.
Ingen manuel rengøring af
kondensatoren. Tumbleren holder
sin effektivitet i hele maskinens
levetid.
Iron Assist.
Opfrisk f.eks. rensetøj og glat
skjorter med dampfunktionen.

Home Connect.
Fjernbetjening af maskinen via
app på smartphone eller tablet.
Ekstra programmer kan vælges
via app: AllergyPlus/Hygiene,
Dun, Håndklæder, Skjorter.
EcoSilence Drive.
Energieffektiv, kulfri motor med
10 års motorgaranti, stille drift og
ekstra lang levetid.

NILFISK SUGER 35 % AF
UDLEDNINGEN
Den kendte danske støvsugerproducent satser massivt på
bæredygtighed. I 2030 vil virksomheden reducere sin
CO2-udledning med over en tredjedel. Og det er blot
begyndelsen.
AF SØREN BANG HANSEN

D

et er 110 år siden, Fisker og
Nielsen udviklede Europas første
elektriske støvsuger. Siden da er
både virksomheden og produktporteføljen vokset gevaldigt.
Men det samme er truslen mod miljøet og klimaet. Derfor har Nilfisk sat et
ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med hele 35 % inden 2030.
Målet gælder virksomhedens interne
CO2-aftryk, både direkte og indirekte.
Det er det, der på fagsproget kaldes
"scope 1" og "scope 2". Begreberne dækker bredt – fra produktion på fabrikkerne til opvarmning af salgskontorer og
sælgernes bilkørsel.

FOKUS PÅ DATA
De sidste to år har Nilfisk endevendt
mere end 200 fabrikker, salgskontorer
og lagerfaciliteter rundt om i verden for
at kortlægge forbruget af bl.a. el, vand
og brændstof.
– Det er vigtigt at have styr på data,
så vi startede med at undersøge alle
vores afdelinger, selv det mindste afsides liggende salgskontor med to sælgere. Vi samlede alt ind og endte faktisk
med 97 % reelle data fra alle vores
sites, fortæller Ann-Katrine Friis, som
er Head of CSR hos Nilfisk.
Det enorme detektivarbejde mundede ud i, at firmaet udvalgte 33 lokaliteter med særlig stort
potentiale for CO2reduktion. Og så opsatte man en række
konkrete mål.
For eksempel er der
meget at hente ved at
skifte til grønnere energi. Firmaets udviklingsafdeling i Hadsund har
således leveret en årlig
CO2-reduktion på
367 ton ved at skifte fra
naturgas til fjernvarme.
Som sidegevinst blev
strømforbruget reduceret med 20 %, fordi
man ikke længere selv
skal pumpe varmen
rundt i systemet.

Nilfisk har endevendt over
200 fabrikker, lagerfaciliteter og salgskontorer
for at kortlægge CO2aftrykket.

– Vi sætter ind over hele linjen for at
udvikle produkter, der både er bæredygtige og effektive, siger Ann-Katrine Friis,
Head of CSR hos Nilfisk.

Nilfisk har også indført en ny bilpolitik med fokus på el- og hybridbiler. Det
er en løbende proces, hvor en fjerdedel
af den samlede bilflåde udskiftes hvert
år. Dette tiltag gælder globalt i alle
virksomhedens afdelinger.
DE NÆSTE SKRIDT
Inden årets udgang vil Nilfisk opgradere ambitionen ved også at sætte mål
for "scope 3", som omfatter indkøb af
råvarer, logistik og affaldshåndtering.
– Vores største CO2-aftryk stammer
fra indkøb af plast og metal. Der er vi
ikke i mål, men det er i den grad noget,
vi arbejder med, siger Ann-Katrine Friis.
Groft sagt er der her to måder at være
grøn på: Man kan enten producere apparaterne med genbrugsplast, som dog
har nogle udfordringer, både når det
gælder udseende og holdbarhed. Eller
man kan købe ny plast fra fabrikker
med meget lavt CO2-aftryk.
Ann-Katrine Friis anviser desuden en
tredje vej:
– Vi kan designe produkterne, så de
er nemme at skille ad og genanvende,
når de efter mange år kasseres. Altså
ny, CO2-venlig plast, der ender med at
blive til genbrugsplast. Vi skal sætte ind
over hele linjen for at udvikle produkter,
der både er bæredygtige – og mindst
lige så effektive som før. Det er udfordringen.
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Prikken over i’et i dit hjem
Med et karakteristisk design og forskelligt tekstilbetræk til
frontpanelet er Well A7 designet til at passe ind, uanset
om det er i soveværelset, i stuen eller et helt tredje sted, at
luftrenseren skal stå. Lydniveauet på 20 dB(A)* minder om
lyden af blød regn, således forstyrres atmosfæren ikke.
*Lydniveau på laveste blæserhastighed; målt 1 meter.

Effektiv 5-trins luftrensning
Et avanceret 5-trins luftrensningssystem giver mulighed
for at indfange op til 99,93% af partikler så små som
2,5 mikrometer (PM 2,5)* og op til 92% af almindelige
flygtige, organiske stoffer*.
*Baseret på tests, der blev udført eksternt i september 2020
i henhold til standarden GB/T 18801-2015.

Renser luften på blot 7 minutter*
Well A7’s luftstrømssystem tilbyder 360 graders luftindtag
- dækker kanterne på frontpanelet – en 3D-blæser samt
5-trins luftfiltrering.
*Baseret på interne tests i henhold til ANSI-AHAM AC-1-2015 standard i
september 2020. Rensningstid er baseret på test udført på højeste
blæserhastighed i et rum på 10 m².

Let, transportabel og fleksibel
Flyt nemt Well A7 i bærehåndtaget til det rum, hvor
behovet for at rense luften er størst.
Placér luftrenseren på de to ben, så den kan stå i en
tilbagelænet position på gulvet eller hæng luftrenseren
op på væggen og spar plads på gulvet.

Vær tilsluttet og i kontrol
Styr og planlæg specifikke opgaver med Electrolux
Wellbeing-app. Sensorer til partikler (PM1, 2,5, 10) og
TVOC (samlede flygtige, organiske stoffer) gør det muligt
for Well A7 i ’smart mode’ at justere rensningshastigheden ud fra de værdier, den registrerer i dit hjem.

Electrolux

Well A7 luftrenser
Nyd et renere hjem med vores første serie af luftrensere
med flere niveauer, designet til enten at stå på gulvet
eller til at hænge på væggen for at spare gulvplads.

Chefen for Samsung Research,
Sebastian Seung, med de nye
robotter. Fra venstre ses: Care,
JetBot 90 AI+ og Handy.

HJÆLPSOMME
ROBOTTER TIL HJEMMET
Samsung brugte vinterens CES-messe til at løfte sløret for fremtidens intelligente
robothjælpere. Blandt andet en alsidig "robotbutler", der både kan rydde op, tage
opvasken – og række dig et glas velskænket rødvin.
AF SØREN BANG HANSEN

T

idens teknologi blegner ofte ved
mødet med fortidens visioner om
fremtiden. Hvad blev der fx af
de flyvende biler og overmenneskelige
androider, som ifølge kultfilmen Blade
Runner (fra 1982) skulle være en del af
hverdagen anno 2019?
Derfor er det forfriskende, når store
virksomheder af og til giver os et glimt
af en mere "fremtidsagtig" fremtid.
Samsungs præsentation på dette års
CES-messe gav os netop sådan et
glimt.
På grund af pandemien var begiven24
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heden streamet og indspillet på forhånd. Produktionen ligner en moderne
spionfilm, hvor hovedrollen indtages
af chefen for Samsung Research,
Sebastian Seung. Ifølge flere kommentarer fremstår han her mere cool og
kontrolleret end nogen robot (døm selv
på: www.kortlink.dk/2aekv).
ALSIDIG HUSHJÆLP
Men det var en helt anden deltager, der
stjal showet.
Navnet er "Handy" – fordi den faktisk
har en hånd, hvilket jo er et særsyn på

husholdnings-apparater, selv her i 2021.
Robotten kører rundt i hjemmet og
går til hånde, hvor den kan. Hvis den
opdager snavset tøj på gulvet, samler
den det op og smider det i vasketøjskurven. Den dækker bordet, og efter
måltidet tager den af og sætter i opvaskeren.
Med kunstig intelligens genkender
robotten sine omgivelser, så den fx
ved, hvor meget kraft den skal bruge
for at gribe om forskellige genstande.
Derfor kan den også skænke vin i et
glas – og sætte blomster i en vase.

Du ser rigtigt: Robotten er i færd med at fylde opvaskemaskinen.

Må jeg skænke dig et glas rødvin?
Den gamle drøm om robot-butleren
begynder at tage form.
"Handy" er en alsidig hjælper. Her lægger den snavsetøj til vask.

"Care" holder øje med dine
vaner – og siger venligt til,
hvis du har siddet for længe
bag skærmen.

➔
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På mobilen kan du – via støvsugeren –
tjekke, om Fido opfører sig ordentligt
derhjemme.

to teenagere til at tage opvasken. Selvfølgelig er det et konceptuelt produkt,
som ikke er på markedet næste år. Men
det viser, hvad der faktisk lader sig gøre
allerede nu. Og inden for kort tid kommer der noget, der ligner, lover Claus
Holm.

EN EKSTRA HÅND
– Handy bliver en udvidelse af dig selv.
I køkkenet og hvor du ellers har brug
for en ekstra hånd. Den vender op og
ned på hele forestillingen om, hvordan
en robot i dit hjem kan se ud, siger
Sebastian Seung i præsentationen.
Samsungs danske direktør, Claus
Holm, kunne godt tænke sig en:
– Jeg sad selv og var klar til at bestille
den. Det er jo nemmere end at overtale

OMSORGSFULD LEDSAGER
På CES præsenterede Samsung også
en anden robot ved navn "Care", der
er udviklet til at følge og optimere din
adfærd. Den lærer din daglige rytme og
giver besked, hvis du fx trænger til en
pause fra arbejdet ved skærmen.
Har du et videomøde, ruller den hen
til dig og klapper skærmen op, så du
straks er i gang.
Claus Holm fortæller, at denne model
oprindeligt er udviklet til ældreomsorg,
som bliver et kæmpe fokusområde i
fremtiden.
– Samsung har en lang historie inden
for hjælpemidler til ældre. Det er fint
med "varme hænder", men reelt er

hjemmeplejen presset på tid. Her giver
robotten nye muligheder for at interagere med syge og ældre, der har brug
for hjælp – fx til at tage deres medicin.
Både Handy og Care har en skærm
som ansigt, så de kan blinke venligt til
dig – og i det hele taget fremstår livagtige og udtryksfulde.
STOR FREMTID
Alt dette kan måske virke fjernt og
fremtidsagtigt. Men Samsung har ofte
evnet at tage nogle enorme spring i udviklingen af helt nye produkter. Senest
inden for mobiltelefoner med foldbare
skærme.
– Det, vi gerne ville opnå med CES
i år, når nu folk alligevel ikke kunne
komme over og røre produkterne, var
at give et indblik i, hvad vi ellers går
og roder med. I Samsung bruger vi
12 milliarder dollars hvert år på udvikling, og meget af det går jo til langsigtede projekter, som offentligheden
ellers aldrig hører om, fortæller Claus
Holm.
– Vi er meget interesseret i hele den
her udvikling med robotter. Det er
noget, vi bruger mange ressourcer på.
Fordi vi tror på, at der ligger en stor
fremtid i det.

STØVSUGEREN GENKENDER KÆLEDYR – OG INDBRUDSTYVE
På CES præsenterede Samsung også støvsugerrobotten
JetBot 90 AI+, der umiddelbart virker mindre eksotisk end
de to koncept-robotter. Til gengæld er dette et færdigt
produkt, som sendes på markedet i år. Og faktisk er robotten
spækket med avancerede sensorer og kunstig intelligens af
samme type, som driver de mere futuristiske modeller.
Derfor kan JetBot 90 AI+ genkende og klassificere
objekter, når den planlægger rengøringen. For eksempel
finder den selv ud af at styre udenom legetøj, kabler og
kostbare vaser.
– Robotten ved, at hvis gulvtæppet ser sådan der ud, så
skal jeg støvsuge det på den her måde. Og det der er en kat,
så den skal jeg ikke suge med op, fortæller Samsungs danske
direktør, Claus Holm.

sket en løbende udvikling. Men på det seneste har vi set
nogle teknologiske landvindinger med sensorer og kraftige
AI-chips, som er blevet billigere at producere, fylder mindre
og bruger mindre strøm. Derfor kan vi i dag få mange flere
funktioner ud af en robotstøvsuger, forklarer Claus Holm.
JetBot 90 AI+ lanceres i USA i løbet af første halvår – og
ventes til Danmark få måneder efter.

KÆLEDYRSGENKENDELSE
Robotten er udstyret med "kæledyrsgenkendelse", og via
det indbyggede kamera kan man holde øje med, om dyrene
laver ulykker derhjemme. Hvis robottens ansigtsgenkendelse
opdager en uventet person i dit hjem, slår den straks alarm.
Her er altså en støvsuger, der både holder øje med dine
kæledyr og advarer mod indbrudstyve.
– Vi har haft robotstøvsugere i mange år, og der er da

26
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JetBot 90 AI+ kan genkende objekter og holde øje med dine
kæledyr. her hviler den ud i sin base.

*Tilbuddet gælder alle Vertuo-kaffemaskiner ved købspris fra 1.095 kr. og som er købt i perioden 22.3–2.5.2021. Få endvidere 50
kaffekapsler i gave ved køb af min. 50 kaffekapsler. Kaffekapslerne indløses ved registrering af maskinen hos Nespresso senest 16.5.2021.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Se vilkår og betingelser på www.nespresso.com/dk/da/tilbud.
Den afbildede maskine kan købes hos udvalgte forhandlere. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Intelligente fordele

5 nye GRAM kogeplader med
intelligent gryderegistrering
og intelligent TwinZone

IQ

Kogepladerne fås i op til 77 cm’s bredde med mange
spændende specifikationer. Udover de intelligente
fordele er de alle også udstyret med de allerede
kendte GRAM fordele.
• Booster funktion
• Hold varm funktion i tre temperaturer
• Stop&Go funktion
• Ægte sort glas

IQ

TwinZone

Intelligent gryderegistrering
Med intelligent gryderegistrering finder
kogepladen selv ud af, hvilken kogezone,
du benytter. Når du placerer gryden på en
kogezone, vil det tilhørende display lyse
op og være klar til betjening.

Intelligent TwinZone
Med intelligent TwinZone forbindes
2 kogezoner automatisk, når du placerer
en stor gryde hen over dem. Herefter kan
de betjenes som én kogezone.

• Børnesikring
• SliderControl

De nye kogeplader er:
KKI 7184-91 TI

KKI 6184-91 TI

KKI 7164-91 TI

KKI 6164-91 TI

KKI 7154-91 TI

www.gram.dk

"CLICK & COLLECT":

EN POPULÆR SELVHENTER
Stadig flere vælger at bestille varen på nettet – men hente den selv i butikken.

»Når jeg
endelig har besluttet
mig for at købe et
eller andet, vil jeg have
det med det samme.
Det kan kun gå for
langsomt!«

»Hvorfor
skulle jeg vente
på fragt, og endda
betale for det, når
jeg kan hente
tingene selv?«

»Jeg tjekker
altid produktet, og
læser anmeldelser på
nettet, så jeg har ikke behov
for også at snakke med
en ekspedient. Hvis produktet ikke lever op til mine
forventninger, kan jeg
jo bare returnere
det.«
Forbrugerne har opdaget
flere fordele ved "selvhentermodellen". Disse fordele
forsvinder ikke, når butikkerne genåbner, så mon ikke
tendensen fortsætter?
AF SØREN BANG HANSEN

M

ange kan nok skrive under på
et eller flere af ovenstående
citater, som vi har indhentet
fra tilfældige danskere i vidt forskellige
aldersgrupper. I vores uvidenskabelige
rundspørge kunne alle i hvert fald se
gevinsten ved at bestille (og evt. betale)
varen på nettet – og hente den i butikken samme dag.
Som andre kære børn har fænomenet
mange navne, nogle kønnere end andre.
På engelsk taler man om BOPIS (Buy
Online, Pick up In Store). På dansk siger
vi "klik-og-hent" – eller på nudansk:
"click & collect".
Og vi er altså vilde med det.
NETHANDLEN ER EKSPLODERET
Sidste år voksede online-handlen med
hvidevarer og husholdningsapparater
38 % i forhold til året før, oplyser Philip
Læborg, der er Client Insight Manager
hos GfK. Han vurderer, at klik-og-hentsalget har oplevet en lignende vækst.

– Det er ikke noget, vi har præcise tal på,
men generelt er nethandlen eksploderet under corona-nedlukningen. Så
vores klare føling med markedet er, at
"click & collect" også er vækstet i forhold til 2019. Lige nu er det jo kun i
Bilka, man kan gå ind og købe et husholdningsapparat på gammeldags
maner.
Hvis corona-pandemien har drevet
væksten, er det naturligt at spørge, om
"selvhenter-modellen" så går i sig selv
igen, når de fysiske butikker igen slår
dørene op.
For at besvare det spørgsmål, er det
nyttigt at se på, hvad der i grunden får
forbrugerne til at handle på denne
måde. For hvis gevinsten forbliver den
samme, er det svært at se, hvorfor adfærden skulle ændre sig.
VIGTIGSTE DRIVKRAFT
Sidste forår udførte PostNord et studie
i Sverige for at afklare, hvad der drev

forbrugerne til at vælge "click & collect"
frem for pakkepost. I undersøgelsen
indgår data fra 11 større detailkæder
samt dybdegående interviews.
Her viser det sig, at forbrugernes vigtigste drivkraft er de sparede fragtomkostninger. Mange fremhævede også,
at de med selvhenter-købet sikrer sig,
at varen er på lager i butikken. Et tredje
argument er muligheden for at hente
varen, samme dag man bestiller den.
Dette var især afgørende for unge under
25 år.
Alle disse begrundelser giver også
mening "efter corona", så noget kunne
tyde på, at tendensen fortsætter.
En interessant tilføjelse er, at næsten
en tredjedel af forbrugerne (27,2 %)
endte med at købe ekstra varer, når
de hentede deres bestilling i butikken
(de svenske butikker var ikke lukket
ned). Det ligner et stort potentiale for
mersalg.
Studiet konkluderer da også, at: "En
vigtig udfordring for butikkerne bliver
at fortsætte arbejdet med at integrere de
forskellige kanaler, så samspillet mellem
online og offline bliver så flydende,
at forbrugerne oplever det bedste fra
begge verdener."

– Lige nu er det jo kun i Bilka, man kan
gå ind og købe et husholdningsapparat
på gammeldags maner, pointerer Philip
Læborg fra GfK.
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I 2000 overgik Tridan til nyt
ejerskab, da virksomheden
blev købt af de ansatte.

– REPAIR IF YOU CARE!
Quickparts.dk er webstedet for dem, der vil og kan reparere selv.
Når vi taler el og elektronik, kræver egen reparation dog ofte et godt råd...
AF HENRIK EGEDE

SØNDERBORG
I fremtiden vil flere og flere forbrugere
reparere hvidevarer og elektronik selv.
Punktum. Fuldt stop.
Det er den faste overbevisning på
kontoret på Fynsgade 12-14 i Sønderborg, hvor Quickparts.dk – en af Danmarks største webshops for gør-det-selvreparation af elektronik – holder til.
Her kan forbrugere døgnet rundt
bestille reservedele til defekte hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater.
6-7000 af disse reservedele føres på
lageret hos virksomheden i Sønderborg.
De sendes til forbrugerne med dags
varsel. Hvad ikke haves, kan skaffes hos
producenterne med et par dages ekstra
ventetid.
– Vi har i mange år fløjet lidt under
radaren, fordi vi i forvejen er kendt i
branchen som B2B-grossisten Tridan.
Men tiden er kommet til, at vi også skal
være mere synlige og tydelige direkte
over for forbrugerne, siger Willy Siemens
Lorenzen, der de sidste tolv år har
været administrerende direktør for
Quickparts.dk.
30
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TRIDAN
Quickparts er (siden 2012) den forbrugerrettede del af virksomheden Tridan,
som sidst i 1970’erne blev stiftet for
at levere reservedele til hvidevareservice-branchen, primært de mange
lokale el-installatører. I dag er Tridan
den største reservedelsleverandør med
lager i Danmark, og netop det at være
lagerførende B2B-grossist er stadig
grundpillen i virksomheden.
– Vi er stiftet af Harry Lange, den
tidligere servicechef hos Blomberg i
Sønderborg. Han så behovet for salg
af reservedele til hvidevarer på et
tidspunkt, hvor der stort set kun var in-

QUICKPARTS
• gik i december 2020 i luften med en
ny webshop på: www.quickparts.dk
• har også aktive webshops i Norge og
Sverige.
• er en del af det europæiske samarbejde
Europart – en indkøbsorganisation,
der omfatter Tyskland, England,
Holland og Danmark.

teresse for at sælge færdige produkter,
fortæller Willy Siemens Lorenzen.
I de første år solgte Tridan primært
uoriginale reservedele, og nogle så dem
som ”den uartige dreng i klassen”. De
tider er for længst forbi. I dag samarbejdes direkte om originale reservedele,
primært med de danske afdelinger af
markedets producenter.
I 1990 var Tridan medstifter af det
europæiske samarbejde Europart – en
indkøbsorganisation, som også har
afdelinger i Tyskland, England og Holland.
I 2000 overgik Tridan til nyt ejerskab,
idet virksomheden blev købt af de
dengang 10 ansatte. En af de i dag fire
tilbageværende medejere og bestyrelsesmedlemmer er Kim Hermann.
DIREKTE TIL FORBRUGEREN
I 2012 åbnede Tridan webshoppen
www.quickparts.dk med salg af reservedele direkte til forbrugeren. Dette gav
Tridan flere ben at stå på – og et nyt slogan med direkte appel til forbrugerne:
Repair if you care!
– Selv om ikke alle er lige åbne om-

Lageret rummer 6-7000 reservedele, og flere kan skaffes med et par
dages varsel.

”ECO-DESIGN”
• I EU-Kommissionens eco-designdirektiv, som træder i kraft i 2021,
er kravene til producenter skærpet: Nu skal producenter i en
årrække kunne levere reservedele
til de produkter, de sætter på
markedet.
• Ifølge reglerne skal der kunne
leveres reservedele i ti år til
vaskemaskiner og vask/tør og
syv år for de øvrige produkter.
Her er vel at mærke tale om ti år,
siden sidste enhed er sat på
markedet.

kring det, har alle reservedelsgrossister
i vores branche i dag en B2C-webshop.
Vi har nu altid spillet med åbne kort,
og tilbage i 2012 vidste vi godt, at
vores B2B-kunder kunne opfatte dette
som kontroversielt. Så vi kontaktede
dem alle og inviterede dem med ind
som lokale samarbejdspartnere på
Quickparts.dk. Det høstede vi megen
anerkendelse for, og flere hundrede
benyttede sig også af det i de første år,
siger Kim Hermann.
– Vi vil gerne vise, at der faktisk
findes et alternativ til professionel
reparation – og at det hele naturligvis
skal gøres med omtanke. Derfor er
rådgivningsdelen noget af det vigtigste
for os, og vi leverer ofte den rådgivning,
forbrugeren ikke kan få andre steder.
Rådgivningen består i, at forbrugeren

Kundeservice hjælper forbrugerne med at vurdere, om en konkret
reparation er forsvarlig.

over telefon (og vejledningsvideoer)
kan få hjælp – samt en vurdering af, om
en konkret reparation går an:
– Mange reparationer og udskiftninger kan forbrugerne selv binde an
med. Reparation af dørgreb, nye støvsugerhoveder, skuffer til købeskab og
fryser... Den slags går nemt. Også udskiftning af varmelegemet i en ovn kan
mange sagtens selv klare. Men det er
vigtigt, at forbrugeren kender grænsen
for sine kompetencer. Ved komplicerede
opgaver giver vi det råd, at man tager
fat i en professionel montør, og her henviser vi altid til den danske OEM eller
en af vore B2B-kunder, understreger
Kim Hermann.
”RIGHT TO REPAIR”
Er det så sikkert at reparere selv? Ifølge
Quickparts.dk har virksomheden gennem alle årene ikke leveret til en eneste
reparation, der bragte sikkerheden i
fare.
– Forbrugeren kan reparere selv, når
det sker med omtanke. Og når vedkom-

mende er klar over, at man naturligvis
mister en eventuel stadig gældende
reklamationsret ved at gå i gang selv,
siger Willy Siemens Lorenzen.
Websalget af reservedele til private
forbrugere flugter fint med en af de
tendenser, som er spiret frem de seneste ti år: den internationale ”Right to
repair”-bevægelse.
Bevægelsen startede i USA i 2010 og
har siden vundet momentum i en række
europæiske lande. Forbrugerorganisationer kræver, at forbrugeren i større
grad får mulighed for at reparere deres
elektronikprodukter, lige fra smartphones til hvidevarer.
I de seneste udspil fra EU-Kommissionen lægges der vægt på, at oplyste
forbrugere og reparationer er en af nøglerne til fremtidens cirkulære økonomi.
– Vi står ved starten af et stort marked. Forbrugerne ønsker produkter, der
holder længere. Især de yngre forbrugere er i dag meget opmærksomme på,
at der findes alternativer til at købe nyt,
slutter Willy Siemens Lorenzen.

”RIGHT TO REPAIR”
• EU-Kommissionen fremlagde i marts 2020 den såkaldte "Circular Economy
Action Plan", hvor et af målene frem til 2030 er at sætte forbrugeren i
centrum, når det gælder udviklingen af den cirkulære økonomi inden for
elektronik, hvidevarer og andre områder.
• Målsætningen lyder således (på engelsk): ”Empower consumers:
Consumers will have access to reliable information on issues such as the
repairability and durability of products to help them make environmentally 		
sustainable choices. Consumers will benefit from a true ‘Right to Repair’”.
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Kaffe til mange....

IRIS fra Eico er en wirehængt emhætte,
hvor hver enhed er et unikt kunststykke
med sit eget individuelle særpræg. Den
håndlavede glaskuppel er designet
af italienske Rigo Architetti, og hver
enkelt glasemhætte mundblæses efter
traditionsrige metoder på et anerkendt
italiensk glaspusteri, fortæller Niels
Poulsen, der er CSO i Eico.
IRIS er en recirkulationsemhætte
med aktive kulfiltre, der har en levetid
på op til tre år med enkel vedligeholdelse. Derudover kommer IRIS med et

8-lags fedtfilter, der bidrager til
en altid ren og frisk luftkvalitet i køkkenet.
Den multifunktionelle drejekontrol
giver nem mulighed for at ændre LEDbelysningen og blæserhastigheden.
Til emhætten fås også en fjernkontrol,
der gør det endnu enklere at styre og
betjene de forskellige funktioner.
Emhættens gennemtænkte monteringssystem sikrer høj stabilitet, og
stålwirerne kan justeres efter behov.
– Med denne håndlavede og unikke

IRIS-model får man en designeremhætte, der er med til at sætte et individuelt præg på ethvert køkken. Dette
er emhætten for feinschmeckeren,
der sætter pris på kvalitet og detaljer,
og hvor italiensk håndlavet design
og smart teknologi går op i en højere
enhed, siger Niels Poulsen.

PRISVINDER FRA SILVERLINE
Silverlines IM 7110 FLOW-IN PRO har netop vundet Plus X Awards i fire forskellige
kategorier inden for høj kvalitet, design, brugervenlighed og funktionalitet.
En af de mest iøjnefaldende funktioner er Auto-Mode, som optimerer
og justerer sugehastigheden i forhold
til kogepladens effekt. Takket være
SilverMute-teknologien har produktet et lydniveau på kun 39 dB, og
energiforbruget er lavt. Kogepladen
har flexinduktion, touch-betjening,
boost af alle zoner og timerfunktion.

GØR KAFFEN SØD OG RUND
Den nye Blooming Coffee Maker fra OBH Nordica har en særlig blooming-funktion,
som kan gøre underværker for kaffens smag. På et minut tilføres automatisk en lille
mængde vand til kaffen, så den får mulighed for
at afgasse kuldioxid (blooming) inden brygningen. På den måde fremhæves kaffens naturlige
sødme, så den får en mere fyldig aroma og en
rundere smag. Blooming-funktionen kan sammenlignes med den dygtige baristas håndbrygning, men her klares det med et tryk på en knap.
Kaffemaskinen er elegant udført i aluminium
og har håndlavet glaskande med kapacitet til 10
kopper.

PAPKASSER BLIVER
TIL MØBLER
Elektronik-produkter leveres i papkasser, der
typisk kasseres efter udpakning. Men Samsung har udviklet et koncept, hvor kasserne i
stedet kan genbruges kreativt. For eksempel
kan man bygge en lille reol, et sofabord eller
et hus til katten. Det er bare at gribe hobbykniven og følge de medfølgende instrukser.
I løbet af 2021 udvides konceptet til at omfatte flere af Samsungs tv- og lydprodukter.

SMART ROBOT
TØMMES
AUTOMATISK
Den nye Roomba i3+ robotstøvsuger
er spækket med avancerede funktioner.
Ligesom Roomba i7+ og s9+ har en en
ekstern støvbeholder (Clean Base®),
som tømmer robotten automatisk.
Det opsamlede snavs ender i en lukket
pose, der fanger 99 % af pollen og
skimmel. Basen rummer op til 60 dages
snavs og fungerer samtidig som ladestation.
Roomba i3+ er udført i et nyt design
med en slidstærk, vævet struktur, der
minimerer fingeraftryk.
Robotten rengør målrettet og logisk
i lige linjer. Den redesignede iRobot
Home-app foreslår anbefalede rengøringsplaner baseret på tidligere opgaver. Du får også rengøringsforslag
i pollensæsonen, og når dine kæledyr
fælder meget.
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PRODUKTNYT

MUNDBLÆST LUKSUS-EMHÆTTE

PRODUKTNYT

ANDERLEDES ISMASKINE
ColdSnap ligner ismaskinens svar på Nespresso. På 90 sekunder leverer apparatet
en portion softice, frossen yoghurt, slush-ice – eller hvad man nu propper i den.
Det hele leveres i særlige alu-beholdere, som er på størrelse med sodavandsdåser.
Beholderne kan opbevares ved stuetemperatur,
for indholdet fryses først,
når det passerer gennem
maskinen.
Opfindelsen vandt en
innovations-pris på CESmessen i januar, og producenten håber at lancere
den på det amerikanske
marked i andet kvartal af
2021.

KOGEPLADE MED TERMOMETER OG
SOUS VIDE
De Dietrich har designet en fuldautomatisk induktionskogeplade, der
måler temperaturen direkte i gryden
ned til én grads præcision. Det unikke
samspil mellem Perfect Sensor-stegetermometret og kogepladen gør det
let at tilberede perfekt bearnaise eller
temperere chokolade.
Den innovative sous vide-funktion
eliminerer behovet for en ekstra sous
vide-stav/maskine. Du skal bare
bruge en gryde med vand samt den
medfølgende vakuumpakker. Resten
klarer kogepladen – nemt, bekvemt og
lækkert.
De automatiske kogeplader fås i 65
og 80 cm.

HÅNDFRI EMHÆTTER
De nye Thermex-emfang med Voicelink er nu på markedet.
Både sugestyrke og lys kan her styres med stemmen via
hjemmets Google-assistent.
Du kan også bruge den elegante fjernbetjening, som er
udført i rundt design med magnet på bagsiden. Eller den
tilhørende app, som også giver information om emhættens
filtertilstand.
Som en særlig finesse er fire modeller i Metz-serien
udstyret med dekorationslys, der kan lyse i alle regnbuens
farver.
De nye emhætter nyder godt af støjsvage og energivenlige DC-motorer, og samtlige modeller kan tilkobles producentens Plasmex-recirkulering, som renser op til 96,5 %
ved første gennemstrømning. Alternativt kan samtlige modeller tilkobles boligens varmegenvindingsanlæg, hvorved
op til 96 % af varmen fra madlavningen genvindes.

34

HVIDVARE-NYT 1 • 2021

BEVAR UDSYNET
MED RØRFORMET
EMHÆTTE
Witt Tube er en frithængende emhætte
med form som et rør, der fylder mindre
end en traditionel firkantet model og
tillader mere dagslys og udsyn. Emhætten betjenes uden berøring, så her er
ingen risiko for fedtede fingeraftryk.
Den har fire udsugningshastigheder
og LED-belysning, som giver et godt og
behageligt arbejdslys.
Ved tilkøb af et kulfilter opnås 98 %
rensningseffektivitet og ingen lugtgener overhovedet. Filtret kan nemt
vaskes i opvaskemaskinen en gang om
måneden (sammen med fedtfiltrene)
og herefter tørres en time i ovnen ved
90 grader.
Den smarte emhætte fås i sort, hvid
og messing.

Kan din stavblender
vakuumpakke?
ErgoMixx fra Bosch er en bomstærk stavblender, der kan alt
det, du forventer af en stavblender til perfektion. Og så er der
lige en ting til: Du kan også bruge den til nemt og hurtigt at
vakuumpakke mad og råvarer. Resultatet er en mere fleksibel
opbevaring, der oven i købet forlænger madens holdbarhed.
Læs mere bosch-home.dk
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Thermex VoiceLink

– smart styring af Thermex emhætter
• Stemmestyring
Thermex
VoiceLink

• App styring
• Remote styring
Hey Google
– tænd emhætten
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