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40 ÅR OG LIGE BEGYNDT
Hos EICO sætter vi en ære i at hænge os i detaljen
og vi er altid på jagt efter ny viden og bedre måder
at gøre tingene på; både fagligt, kvalitets- og servicemæssigt. Det har vi været fra starten; derfor
står vi stærkere end nogen sinde.
En emhætte er reelt en af de mest komplicerede
hvidevarer; som kræver en høj grad af specialviden
at håndtere. Gennem 40 år har vi specialiseret os
på feltet og opbygget en unik knowhow, der gør
os i stand til at klæde forhandlere på fagligt og give
dem et værktøj, de kan bruge i deres møde med
forbrugerne.

Den rolle vil vi også påtage os de næste årtier; endda
i udvidet grad. Fra at være distributør af emhætter vil
EICO i fremtiden være nordisk distributør af et bredt
sortiment af hvidevarer.
Et videnshus inden for home-appliance, hvor vi som
totalleverandør hjælper dig hele vejen rundt. Og det
bliver med ekspertbrillerne på og fagligheden for
øje, når vi bevæger os ad nye stier. For os vil faglighed
altid være det vigtigste; også når vi vælger at
implementere nye brands i vores portefølje.
Vi glæder os til de næste 40 år.

refine your choice

eico.dk
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Danmark er så småt genåbnet, og verden følger efter i takt
med vaccinationerne.
Vil verden nu – efter et års rekordafsætning af hvidevarer
og elektronik – vende tilbage til det normale?
Ja og nej. Det kan godt være, forbruget langsomt normaliseres. Men vi ”vender ikke tilbage”. Produkter og forbrugsmønstre har udviklet sig i pandemi-tiden.
Nye tendenser reflekteres i denne udgave af Hvidvare-nyt:
• Forbrugerne er gået online. Under covid-19 har vi alle
vænnet os til, at denne handelsform er den primære.
• Nye handelsformer dukker op – som Powers TV-shopping,
Skousens satsning på reparation og Elgigantens satsning
på, at kunderne trygt kan aflevere deres udtjente elektronik i butikken.
• Produkter er nu ”smarte” – opkoblet til internet og forbundne med det øvrige hjem. Det skaber tonsvis af ny
funktionalitet og nye tilbud om vedligehold og service.
Ad åre får produkterne et ”digitalt pas”, så vi kan passe
bedre på dem.
• Forbrugerne er også nye. Det internationale analysehus Euromonitor har sat etiketter på nye forbrugertyper:
Minimalist Seeker, Secure Traditionalist, Empowered
Activist, Conservative Homebody, Undaunted Striver,
Impulsive Spender, Self Care Aficionado, Inspired Adventurer, Balanced Optimist...
Læs bladet, og læg mærke til det nye. Er dit produkt rettet
mod en ”minimalist” eller en ”stræber”? Er en ”traditionalist” eller en ”eventyrer” på vej
ind i din butik?

REDAKTION:
Henrik Egede (ansvh.) he@applia-danmark.dk
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Journalist Søren Bang Hansen, bang@bangmedia.dk

HVIDEVARER TRUES AF HACKERE
På nettet er alle apparater
sårbare. Hvad kan vi gøre?

NYT HVIDEVAREBRAND I DANMARK
Gorenje Group lancerer en stribe
produkter med Hisense på fronten.
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POWERS NYE SALGSKANAL ER
ET FESTLIGT TV-SHOW
”Power TV Live” kombinerer underholdning med stærkt købmandskab.

HVIDVARE-NYT – TRE GANGE OM ÅRET
Næste udgave af Hvidvare-nyt udkommer 15. oktober.
Annoncer og forslag til indhold aftales med redaktionen.

AF HENRIK EGEDE

UDGIVER:
Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
Telefon: 3336 9192
applia@applia-danmark.dk
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Der er forskel på produkter –
og forskel på folk. Inden for
hvidevarer og elektronik går
vi mod et stadig mere differentieret forbrug og mere
differentierede services.

NYT TIL DET SMARTE HJEM
Produkterne klarer stadig flere opgaver
helt automatisk.

ANNONCER:
Natalie Damm
PRODUKTION:
Rosendahls A/S, Søborg
ISSN 0018-8107
Distr. oplag: 2.971 (iflg DOK)
Medlem af Danske Specialmedier

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med
redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med
kildeangivelse.

FORSIDEFOTO: I det smarte hjem styres produkterne med
mobilen, og mange huslige opgaver klares automagisk. Men
netforbindelsen åbner en sikkerhedsrisiko, og forbrugernes
tilgang til de nye muligheder er mere præget af snusfornuft
end begejstring.

EVE RYDAY PER F ECTI O N

Længe
leve
hverdagen
Vi tilbringer en stor del af hverdagen
i hjemmet. Det er her, vi laver mad, bager,
vasker og tørrer tøj, fryser ned og sætter
vores indkøb på køl – her, vi får tingene
til at køre. Derfor er det vigtigt, at de
hvidevarer, du omgiver dig med, er mere
end blot praktiske foranstaltninger.

At de er nøje udviklet til at glide ind som en
naturlig del af din travle hverdag. Og at de
både kvalitets- og designmæssigt matcher
din stil og dine ønsker. Hos Vestfrost stræber
vi efter at være lidt bedre, til en lidt mere
fornuftig pris. Det synes vi, at din hverdag
fortjener.

Se hele sortimentet på eico.dk/vestfrost

BRANCHEN OG VERDEN
EN
FERIEPENGE OG NEDLUKNING
SKABTE REKORDFORBRUG

ELGIGANTEN INDSAMLER
UDTJENT ELEKTRONIK
Danske forbrugere skal have bedre
mulighed for at aflevere og indsamle
elektronik til korrekt genanvendelse.
Derfor har ELGIGANTEN i samarbejde med genindvindings-virksomheden Recipo udviklet et indsamlingssystem kaldet Secure Collect. Forbrugeren afleverer sin udtjente elektronik, og
Elgiganten sørger for såvel datasletning
som korrekt håndtering af produktet.
Secure Collect-containere er fra og
med marts 2021 at finde i de fleste af
Elgigantens varehuse.

Forbrugerne har i løbet af corona-pandemien fået udbetalt i alt 84 mia. kroner i indefrosne feriemidler.
I samme periode har pandemien minimeret forbrugsmulighederne, fx i forhold til ferie, kultur og restaurantbesøg.
Derfor er der intet mærkeligt i, at vareforbruget i Danmark har nået rekordhøjde. Danmark har endda, på grund
af feriepengene, outperformet de øvrige nordiske lande.
Dette var budskabet fra NORDEAS CHEFØKONOM
HELGE J. PEDERSEN, der talte (via Teams) på APPLiA Danmarks branchedag
den 22. april.
Cheføkonomen forventer, at der i forbindelse med genåbningen af samfundet
vil ske en gradvis normalisering af vareforbruget.
APPLiA ser også i egne markedsdata tendens til stærkt øget forbrug.
Marts 2021 var markant over marts 2020, hvor pandemien startede: hele
40 % vækst (målt i værdi) på afsætningen af både MDA (hvidevarer) og SDA
(små elektriske husholdningsapparater).
Første kvartal 2021 er også i et klart plus i forhold til 2020: Væksten år-til-dato
er 19 % på MDA og 24 % på SDA.

APPLiA DANMARK PÅ NY ADRESSE
APPLiA Danmark er flyttet fra et kontorfællesskab til et andet.
Pr. 1. marts 2021 er producentforeningen at finde på
Høffdingsvej 34, 2500 Valby.

NY FORMAND FOR APPLIA
APPLiA Danmark valgte på foreningens generalforsamling
22. april ny formand. Det blev GUILLAUME LASNIER,
direktør for Groupe SEB i Danmark. Hermed har foreningen
for første gang i 60 år fået en formand, der repræsenterer
SDA-produkter (små elektriske husholdningsapparater).
Guillaume Lasnier efterfølger Mieles direktør Søren Rye,
der fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.
Ny næstformand er Michael Bilde Jensen, Gram. Bestyrelsen tæller desuden Søren Bang, Electrolux og Morten Liengaard, BSH Hvidevarer.

EL-SALG LEVERER REKORDRESULTAT
ELEKTRONIKKÆDEN EL-SALG har i 2020 leveret sit bedste årsresultat nogensinde. Den landsdækkende kæde af forbrugerelektronikbutikker har fordoblet sin online-omsætning i covid-19-perioden.
– Når man arbejder hjemmefra, hører man pludselig mislydene fra opvaskemaskinen og tørretumbleren. Det har fået telefonerne hos vores installatører til at bimle
og bamle, siger Tomas Holm Hedehus, adm. direktør i El-Salg.
El-Salg kommer – med 160 butikker fordelt over hele Danmark – ud af 2020 med
et resultat på 8,85 mio. kroner. Det er en fordobling af resultatet fra året før.

MIELE GÅR UDENDØRS
MIELE har købt majoriteten (75,1 %)
af aktierne i den tyske start-up-virksomhed Otto Wilde, der producerer
udendørs gasgrill-produkter.
Det fælles mål er at levere udendørs
kvalitetsprodukter til kræsne forbrugere.
Otto Wilde er baseret i Düsseldorf,
har været i markedet i seks år og er hidtil bl.a. finansieret via crowdfunding.
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BRANCHEN OG VERDEN
EN

Lang levetid er
den ultimative
bæredygtighed

ELECTROLUX SÆTTER KLIMAMÅL
ELECTROLUX har reduceret kuldioxid-udslip fra
egen virksomhed med 70 % i perioden 2015-2020.
Virksomheden stræber mod fuldstændig klimaneutralitet i leverandørkæden i 2050.
Det fremgår af Electrolux's bæredygtighedsstrategi ”For the Better 2030”, som
blev offentliggjort i Stockholm i marts.
Electrolux har i forbindelse med strategien indført konkrete klimamål i incitamentsprogrammer for selskabets 260 øverste chefer.

Det er med kæmpestor stolthed
at Miele nu lancerer kampagnen:
Kvalitet forud for sin tid. I mere
end 120 år har vi aldrig stillet os
tilfredse med det bedste. Immer
Besser er en dybt forankret del
af vores DNA, og vi udvikler

DIREKTØRSKIFTE I
MIELE DANMARK

og perfektionerer hver eneste

SØREN RYE, adm. direktør i Miele
Danmark, er fra. 1. april 2021 adm.
direktør for Miele Nordics.
I den ny stilling bliver Søren Rye ansvarlig for Mieles samlede forretning i
de fire nordiske markeder – og i alt
ca. 500 medarbejdere.
I Danmark har salgsdirektør Claus
Larsen pr. 1. april afløst Søren Rye som
ny adm. direktør for Miele Danmark.

at kunne levere uovertrufne pre-

IFA 2021 ER AFLYST
Det var planen at gennemføre IFA 2021
"i fuld skala", men 19. maj meddelte
Messe Berlin, at årets IFA er aflyst.
Begrundelsen er naturligvis, at verden fortsat kæmper med covid-19.
Næste IFA afholdes fra 2. - 6. september – og det bliver altså i 2022.

detalje i vores produkter for altid
miumprodukter. Miele-produkter
er samtidig bygget til at holde,
fordi vi mener, at lang levetid er
den ultimative form for bæredygtighed.
Mieles kerneværdier

APPLiA I FOLKETINGET

Mieles nye brandkampagne bringer

APPLiA har i forbindelse med den planlagte revision af købelov og reklamationsret i Danmark haft foretræde for
Folketingets Retsudvalg.
Formålet var at fortælle politikerne,
at en længere reklamationsret ikke har
en dokumenteret grøn effekt.
Regeringen har i sit lovforslag lagt
op til, at reklamationsretten i Danmark
forbliver uændret to år. Dog således at
den erhvervsdrivende nu i 12 måneder,
i stedet for som hidtil seks måneder,
bærer bevisbyrden, hvis der opstår produktfejl.
I foretrædet deltog APPLiAs formand
Guillaume Lasnier, Groupe SEB, samt
direktør Henrik Egede.

alle vores kerneværdier til live på
en stærk og hidtil uset måde,
og kampagnen fremhæver både
kvalitet, håndværk og ikke mindst
bæredygtighed. Kampagnen vil
køre i 49 lande over hele verden
og naturligvis også i Danmark,
hvor vi glæder os til, at du skal
opleve den henover efteråret på
både TV, online, outdoor og SoMe.
Kampagne-sneak-peek
Klik ind på Miele Danmarks YouTube
Channel, hvor du allerede nu kan
se kampagnens manifest, TV-spot
og tre hovedfilm, der omhandler

WHITEAWAY I SALGSREKORD
2020 blev et rekordår for hvidevarekoncernen WHITEAWAY GROUP.
Den samlede omsætning nåede ifølge dagbladet Børsen op på hele 2,4 mia. kroner.
Indtjeningen på 83,2 mio. kroner er en tredobling af resultatet i 2019.
En af hovedårsagerne til rekordresultatet er øget salg til erhvervskunder. Adm.
direktør Esben Aabenhus forventer, at
10 % af selskabets indtjening i 2022 vil
komme fra erhvervskunder.
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håndværket, ydeevne og bæredygtighed. Derudover finder du
produktkategorifilmene om Mielestøvsugere, -vaskemaskiner,
-køkkenprodukter og -opvaskemaskiner.

20 ÅR FRA NU VIL DIN MIELE
S T A D I G I M P O N E R E D I G 1)
K VA L I T E T FO R U D FO R S I N T I D

L ÆS MER E PÅ MIELE .D K

1) I udviklingsfasen af opvaskemaskineserien G7000 har Miele testet modeller og kernekomponenter med 5600 opvaskecyklusser (= 5,6 cyklusser per uge p.a.)
på forskellige programmer. Læs mere på miele.dk/20years.

F&H GROUP
– NYT MEDLEM I APPLiA
Severin, Bamix og Soehnle er nogle af de brands, F&H bringer med ind i APPLiA-familien.
AF HENRIK EGEDE

VIBORG
n lang historie kort: APPLiA har pr.
1. april 2021 fået et nyt, stort medlem, der har base i Viborg.
Her er tale om F&H Group A/S, der
med hovedkontor på Gammel Skivevej
70 i den nordlige del af Viborg markedsfører sig selv som ”A Global Brand House
in Kitchen Living Dining”.
Koncernen beskæftiger ca. 350 ansatte og nåede i 2020 for første gang
over 1 mia. kroner i omsætning.
Det sidste stykke af stregen til milliardomsætningen blev opnået gennem opkøb af Thuesen Jensen A/S, der i 2020
afhændende de sidste aktier i famillieforetagendet (og APPLiA-medlemmet) Thuesen Jensen A/S til F&H
Group A/S.

E

F&H Group havde i 2020 en vækst på
22 % baseret på salg til markeder i det
meste af verden – og baseret på ”omstillingsparate kunder, leverandører og
medarbejdere i et turbulent år”, som
virksomhedens CEO, Knud Lomborg,
udtaler i forbindelse med årsregnskabet.
Både salg og produktpræsentationer
er succesfuldt gået online meget hurtigere og med meget større effekt end
ventet.
INNOVATIVE KØBMÆND
F&H Group A/S er stiftet i 1945 af de
lokale, innovative købmænd Erik Vinther og K. E. Larsen, der før de fleste
andre danskere så potentialet i
at handle varer i Østen.

Severin er et af de nye, alsidige brands, som F&H bringer ind i APPLiA-familien.

8
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I 1980’erne ændrede virksomhedens
ejerskab sig, så de nye ejere var Fusager
og Høgh – heraf navnet F&H.
Siden 2000 har F&H Group haft
kraftig vækst – primært via opkøb. I
dag er virksomhedens vision at være
”førende partner i Skandinavien inden
for kitchen, living & dining”.
På produktsiden tilfører F&H Group
fire nye brands til APPLiA-familien
inden for SDA (små elektriske husholdningsapparater): Bamix, Severin, Duux
(luftrensere) og Soehnle (vægte).
APPLiA Danmark – og Hvidvare-nyt –
byder velkommen til F&H Group.

– Annonce –

Betjen alle dine Siemens hvidevarer
via Home Connect-appen.
Du kan forvandle dit køkken til et tilsluttet hjem – og betjene det
hele fra din smartphone, smartwatch eller via en stemmekontrol.

Download and install
Home Connect App

Med den brugervenlige Home Connect App kan du betjene
alle dine Siemens Hvidevarer, uanset om du er hjemme, på
arbejde eller på farten.
Home Connect-appen sammen med en stemmekontrol
giver helt nye måder at bruge køkkenet på.
Ofte er begge hænder i gang med opgaver i køkkenet. Derfor
vil de små hjemmeassistenter Alexa og Google helt sikkert
være velkommen i mange hjem. Få madopskrifterne læst
højt, varm ovnen op, eller start opvaskemaskinen via en
stemmekommando. Stemmeassistenten hjælper ikke kun med
madlavning og opvask. Den kan også tale til dig, og informere
om vejret eller andre emner, så begge hænder er frie til andre
opgaver.
Få nye inspirationer og send de ideelle indstillinger
til kogepladen eller ovnen.
Home Connect-appen tilbyder et stort bibliotek med lækre
opskrifter, som løbende suppleres med sæsonbestemte
specialiteter. Oplev trin-for-trin vejledninger til hele måltidet,
samt indstilling af anbefalinger til den enkelte ret. Hvis
kogepladen har cookingSensor Plus eller fryingSensor Plus,
overføres de ideelle indstillinger til den valgte ret direkte til
kogezonen, hvor man bare skal bekræfte indstillingen med
et enkelt tryk.
Kontrollér status for hvidevarerne via
Home Connect-appen.
Kontrollér status for hvidevarerne via Home Connect-appen.
Mange har oplevet at have forladt huset, og gået tilbage
igen for at tjekke, om man nu havde husket at slukke for
ovnen eller kogepladen. Ikke nødvendigt længere, status
for alle Siemens hvidevarer, kan aflæses på din smartphone
eller smartwatch. Uanset om det er information om resttid
eller om produktet er slukket.
siemens-home.bsh-group.com/dk

Siemens Hvidevarer

Betjen dine Home Connect-kompatible hvidevarer med Google
ved hjælp af din stemme. Uanset om du bruger en smartphone
eller en Google Assistant-kompatibel enhed, skal du bare sige
”Ok Google” for at komme i gang.

Lad kogepladen interagere med dit emhætte for endnu mere
komfort. cookConnect-systemet aktiverer emhætten helt
automatisk, når du begynder at lave mad, og effektniveauet
og lyset kan justeres enten på kogepladen eller via Home
Connect-appen.

SKANDINAVISK DESIGN
& HØJ KVALITET

Witt Clean
WIP90SQW2

Witt udvikler innovative produkter i høj kvalitet og med nyeste teknologi
– i tæt samarbejde med nogle af Europas største fabrikker.
Gennemtænkt, skandinavisk design. Sortimentet inkluderer bl.a.
induktionskogeplader, emhætter og indbygningsovne.
På flere af emhætterne har du mulighed for at vende motoren, så
aftrækket fx går ud gennem væggen i stedet for loftet - og dermed
passer præcis til din køkkenindretning.
Se det store udvalg af unikke produkter på witt.dk

info@witt.dk | www.witt.dk
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NYT TIL
DET SMARTE HJEM
TOTALT TJEK PÅ TEMPERATUREN
Dette efterår lancerer ASKO Celsius Cooking, som er meget
mere end blot endnu en induktionskogeplade. Til systemet
hører forskellige gryder og pander med temperatursensor i
bunden, en temperaturmåler og en interaktiv app. Det hele
kommunikerer trådløst via Bluetooth.
Teknologien, som er udviklet sammen med Hestan Cue,
gør det muligt at kontrollere madens temperatur meget
præcist. Temperaturen overvåges både inden i maden og på
overfladen af gryden eller panden, så intet bliver for varmt
eller for koldt.
Appen indeholder en række opskrifter, som faktisk kan
”styre” madlavningen: Temperaturer og tid kontrolleres,
og kokken får besked om at tilsætte ingredienser eller gøre
bestemte ting, mens kogepladen leverer den rette mængde
varme.
– Det er en ny og cool madlavningsoplevelse. Du laver
stadig maden selv, men med et nyt niveau af hjælp. Vi ser det
som en slags GPS i køkkenet, der giver mennesker inspiration
og selvtillid til at skabe nye retter, der virkelig kan imponere,

Gryderne har indbygget temperatursensor, som kommunikerer
med kogepladen og den tilhørende app.

siger Vincent Hofstee, global design manager hos ASKO.
Induktionskogepladen kan selvfølgelig også bruges uden
tilbehøret. Den intuitive betjening med runde skydere giver
nem kontrol med madlavningen, og alle touchbetjeninger er
baggrundsbelyst, så de kun ses, når der er brug for dem.

VENTILER STYRES EFTER BEHOV
I lejligheder med centralt varmegenvindingsanlæg kan man opleve, at suget
i emhætten ikke er kraftigt nok. Med

Ventmex-programmet tilbyder Thermex
en løsning i form af ventiler, der automatisk reducerer suget i fx badeværelset
for at booste det i køkkenet
under madlavningen.
– Når der tændes for
emhætten, sikrer et signal,
at ventilen i badeværelset
reducerer suget. På den
måde opnår vi, at suget i
emhætten boostes, samtidig med, at suget i badeværelset opretholdes på

Når emhætten tændes, lukkes
ventilen i badeværelset til et
minimum, så suget
koncentreres i emhætten.

54 kubikmeter i timen, forklarer Henrik
Nørgaard, account manager i Thermex
Scandinavia.
Signalet fra emhætten kan sendes via
kabel eller trådløst til styringsenheden
i teknikrummet. Herfra er der fortrådet
forbindelse til de øvrige ventiler.
Ventmex fås til alle Thermex-emhætter beregnet til centralsug, og badeværelsesventilerne er lette at udskifte,
så de snakker sammen med emhætten.
Thermex har også udviklet en app,
der kan anvendes til indstilling af
grundventilation. Når det er gjort, skal
man i princippet ikke indstille noget
mere, men blot lade emhætte og ventiler sikre det optimale emhættesug
under tilberedning af maden.
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Fjernbetjening
Start din vask og aktivér fjernbetjent tilstand.
Nu kan du tjekke vaskeprogrammets status ved hjælp
af My Electrolux Care-appen. I appen kan du vælge
dit foretrukne vaskeprogram, hvorefter vaskemaskinen
automatisk starter. I løbet af vaskeprogrammet viser
appen status på din smartphone og giver dig besked,
så snart programmet er færdigt.

Electrolux

My Electrolux
Care app
Med My Electrolux Care-appen kan du holde
styr på dine produkter fra din smartphone uanset om du er hjemme eller ude!

Gode råd om pleje
Vask og tør ikke bare dit tøj - sørg også for at pleje det
ordentligt. Brug appen til at angive, hvad du vasker
- hvilket stof, hvilken farve og hvor beskidt det er - så
anbefaler My Electrolux Care-appen hvilket program,
der passer bedst og giver automatisk maskinen besked.

My Favourites
Funktionen som gør det muligt at gemme op til seks
forskellige vaske- og tørreprogrammer, så du altid har
hurtig adgang til dem. Spar tid og vask dit tøj med blot
ét enkelt klik.

TEMA:

FLERE MULIGHEDER MED
HOME CONNECT
Stadig flere hvidevarer fra Bosch og Siemens kan betjenes
med appen Home Connect. Udover at tænde og slukke produkterne kan man vælge programmer, justere uret, aktivere
øko-tilstand og meget mere.
Appen giver besked, når vaskemaskinen er færdig, når
opvaskemaskinen mangler afspænding, eller køleskabets dør
ikke er lukket. Man kan endda tjekke køleskabets kamera,
når man står i supermarkedet, for at se hvad man mangler.
Fra appen kan madopskrifter overføres direkte til ovnen,
som tilpasser sig automatisk. Stemmestyring er også en
mulighed, og med tjenesten IFTTT (If This Then That) kan
flere apparater kombineres i smarte rutiner. For eksempel
kan yndlingsmusikken sættes til at starte automatisk, når
aftensmaden i ovnen er færdig.
Snart får danskerne også mulighed for fjerndiagnostik,
hvor serviceteknikeren kan kontrollere produktet via nettet.
Home Connect er en åben platform med stadig flere partnere og tjenester. Se mere på: kortlink.dk/2bmvb.

Madopskrifter kan overføres til ovnen, som tilpasser sig
automatisk.

Det smarte
hjem

Ælte, piske eller smelte? Opgaven vælges let på den indbyggede
touch-skærm.

KENWOODS KLOGE
MULTIMASKINE
Den ligner en røremaskine, men Cooking Chef XL kan også
dampe, stege, sautere – og endda ”slow-cooke”. Dette er den
første maskine af sin art med temperaturer fra 20 til hele
180 grader. Både nye og erfarne kokke vil sætte pris på den
integrerede vejning og madlavning med induktion – i en og
samme maskine.
På den store touch-skærm kan du med et enkelt tryk ælte,
piske og smelte ingredienser. Maskinen virker også med
Kenwood World-appen, som indeholder tusindvis af opskrifter og trin-for-trin-vejledninger.
– Kreative kokke vil have køkkenmaskiner, der giver mulighed for at mestre nye teknikker og spændende retter med
minimalt besvær. Cooking Chef XLs alt-i-en-løsning giver
mulighed for alt dette og meget mere, siger Margita Westéus,
kategorichef hos De’Longhi Skandinavien.
Kenwood Cooking Chef (KCL9) lanceres i juni måned.
Se mere på: www.kenwoodworld.dk.

ENDNU SMARTERE RENGØRING
De wi-fi-tilsluttede rengøringsrobotter fra iRobot tilbyder personlige rengøringsforslag baseret på din hverdag, ligesom de foreslår ekstra rengøring i pollensæsonen,
og når dine kæledyr fælder. Nu har iRobot frigivet en softwareopdatering, som gør
rengøringen endnu smartere:
• Robotten opdager (via placeringen af din mobiltelefon), når du forlader hjemmet,
og starter rengøringen, så snart du er ude ad døren. Er den ikke færdig, inden du
kommer hjem, stopper den automatisk. På den måde får du rene gulve – uden at
blive forstyrret.
• Har du glemt at starte robotstøvsugeren i god tid, inden gæsterne kommer? Via
appen kan du se, hvor lang tid det tager at støvsuge de rum, du har behov for
(gælder modeller med smart-mapping).
• Med tidsbegrænset rengøring kan du sætte robotten til at støvsuge i et interval
på 15, 30 eller 45 minutter, hvorefter den automatisk returnerer til ladestationen.
• Har du gulvvasker-robotten Braava jet m6, kan du i Home-appen udpege høje
dørtrin og tillade, at robotten forsøger at køre over dem uden at sætte sig fast.

➔

Også gulvvaskeren Braava jet m6 har lært nye tricks.
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HVIDEVARER PÅ NETTET
KAN RAMMES AF HACKERE
Når køleskabet, robotstøvsugeren og utallige andre apparater kobles på
nettet, bliver de principielt sårbare over for hackerangreb. Men hvor
bekymrede skal vi være? Og hvad kan vi gøre for at sikre os – både som
producenter og forbrugere? Vi spurgte chefen for Center for Cybersikkerhed
(CFCS), Thomas Lund-Sørensen.

AF SØREN BANG HANSEN

Hvordan vurderer CFCS truslen
fra "smarte" hvidevarer og
husholdningsapparater?
Internetopkoblede hvidevarer og forbrugerelektronik kan misbruges, hvis
kriminelle inficerer dem med skadelig
software, generelt kaldet malware.
De enheder, du har i hjemmet, vil
for eksempel kunne indgå i såkaldte
botnet. Det vil sige, at de blandt andet
kan bruges til at levere computerkraft
til et DDoS-angreb (Distributed Denial
of Service), der lægger en hjemmeside
ned, eller til at udsende spam.
De kan også bruges af kriminelle til
at udvinde kryptovaluta, hvor du betaler for strømmen.
Set fra en samfundsmæssig vinkel er
truslen for misbrug i forbindelse med et
"botnet" formentlig det mest sandsynlige scenarie.

CENTER FOR CYBERSIKKERHED
• Er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.
• Har hovedkvarter på Kastellet i København.
• Ledes af Thomas Lund-Sørensen, der har mange års erfaring fra Udenrigstjenesten og Forsvarets Efterretningstjeneste. Han har bl.a. arbejdet som ambassadør i
Jordan og som regeringens særlige udsending til Libyen under oprøret mod
Gaddafi.
• Læs mere om centerets arbejde, og se de aktuelle sikkerhedsvarsler og trusselsvurderinger, på: cfcs.dk.

Er der eksempler på, at hackere har
udnyttet svagheder i denne type
apparater?
Ikke hvidevarer eller husholdningsprodukter, men i oktober 2016 rapporterede den amerikanske netudbyder
Dyn, at selskabets serverinfrastruktur i
USA var udsat for et DDoS-angreb.
Det vil sige et angreb, hvor man overbe-

laster offerets infrastruktur i så stort et
omfang, at den bliver utilgængelig.
Det var det kraftigste DDoS-angreb,
internettet nogensinde havde været
udsat for, og det påvirkede mange store
tjenesteleverandører som fx Amazon
Web Services. Også Netflix, Spotify,
Paypal og den norske regerings hjemmeside blev utilgængelige i en periode.
Mirai-botnettet, som dette angreb
efterfølgende er blevet døbt, udnyttede
sårbarheder i IoT-enheder (Internet of
Things) – fx digitale tv-bokse og wi-firoutere.
Hvad er formålet med sådan
et angreb?
Når den internet-opkoblede enhed er
indlemmet i et botnet, kan den benyttes
til "crime as a service", hvor kriminelle
på "the dark web" blandt andet sælger
DDoS-angreb, som var det en alminInternet-forbundne produkter har flere
potentielle sårbarheder, og en enkelt brist
er nok til at lukke hackere ind.
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delig legitim webshop. Denne form for
angreb sker stadig i dag, og der tjenes
penge på det.
Der er ikke kendte eksempler på, at
hvidevarer har været anvendt, men
andre enheder i smarte hjem, som for
eksempel overvågningskameraer, er
blevet udnyttet på denne måde af kriminelle.
Er der særlige svagheder i produkternes konstruktion, som producenterne bør rette op på?
Der har i tidens løb været enkelte tilfælde af sårbarheder i hvidevarer, hvor
hackere har kunnet få adgang til udstyret eller adgang til oplysninger om en
e-mailkonto, men inden for de seneste
par år har der ikke været offentligt
beskrevne hændelser. Man kan pege på
fire typiske sårbarheder i IoT-produkter:
1. Standard-password. Det vil sige,
at der er et enkelt eller nogle få adgangskoder, som er sat fra fabrikanten. Hvis man kender disse koder,
kan man få adgang til udstyret. Derfor er det vigtigt, at fabrikanten sætter unikke adgangskoder på udstyret
og sørger for, at brugeren skifter
adgangskoden i forbindelse med
opsætningen.
2. Manglende sikkerhedsopdateringer. Problemet opstår, fordi producenten af udstyret ikke har en
funktion, der sørger for, at softwaren
i udstyret kan få sikkerhedsopdateringer, når der opdages sikkerhedshuller i softwaren. Hvidevarer og
visse typer forbrugerelektronik er
beregnet til at blive brugt i mere end
10 år. Det er derfor et problem, hvis
producenten ikke sørger for at opdatere softwaren i hele produktets
levetid.
3. Usikker kommunikation – for eksempel i form af manglende kryptering eller dårlig håndtering af certifikater. Hvis et apparat kommunikerer med producentens tjenester
via internettet uden kryptering, kan
alle i princippet læse den information, der udveksles mellem kundens
apparat og producentens system.

4. Eksponering af porte til services,
der ikke benyttes, men alligevel er
der. Problemet kan opstå, fordi softwaren er en "standard embedded
Linux". Det betyder, at den software,
producenten har lagt ind i apparatet,
har nogle funktioner, som apparatet
ikke skal bruge. Men disse funktioner kan have sikkerhedshuller, som
kan misbruges til at installere malware på apparatet. Derfor er det
vigtigt, at producenten enten som
standard fjerner funktioner, der
ikke skal bruges, eller giver brugeren
en nem mulighed for at gøre det under opsætningen. Hvis man ønsker
at bevare funktionerne i tilfælde af,
at de kan bruges til fremtidig funktionalitet, kan man slå dem fra som
standard i produktet og give mulighed for at åbne for dem senere.

Er der andet, vi kan
gøre som leverandører
af netforbundne apparater?

TEMA:
Det smarte
hjem

Det bør være nemt for kunden at se,
om der er opdateringer tilgængelige for
produktet. Tilsvarende bør kunden let
kunne se, om produktet ikke længere
opdateres fra producentens side.
Fra leverandørens side bør det sikres,
at ingen online-funktioner er aktiveret
uden, at kunden specifikt har aktiveret
dem. Leverandøren bør også sikre, at
brugernavne og adgangskoder aktivt
ændres af brugeren, før produktet tages
i brug, så man undgår standardkoder.
Og så bør det være muligt, på en
let tilgængelig måde, at slukke for
online-funktionaliteten – for eksempel i
forbindelse med ferier.

GODE RÅD TIL FORBRUGEREN
Thomas Lund-Sørensen har disse råd til, hvad man selv kan gøre for at sikre
hjemmets apparater mod ubudne gæster:
Aktiver kun de online-funktioner, du faktisk har brug for. Mange apparater har
indbyggede muligheder, som de færreste udnytter. Der er ingen grund til at lade
unødvendige døre stå åbne for hackere.
Hold altid enheden opdateret. Ideelt bliver apparatet opdateret automatisk fra
producenten, men ligesom med pc'er og mobiltelefoner bør man jævnligt kontrollere, om der findes opdateringer fra producenten, som mangler at blive installeret.
Køb produkter fra anerkendte brands, der holder deres produkter opdateret. Vi
er stadig i en tidlig fase af internetopkoblede husholdningsapparater, men ligesom
det er vigtigt for forbrugere at sætte sig ind i for eksempel energiforbruget og den
forventede levetid for de elektriske og mekaniske dele, så bør man også se på, om
producenten holder softwaren opdateret i hele produktets levetid.
Brug ikke samme password på dine enheder. Når man
sætter en app op til at styre sin internetopkoblede vaskemaskine, bør man bruge en adgangskode, man ikke
bruger andre steder. På den måde risikerer man ikke,
at et læk hos en anden tjeneste, hvor man har brugt
samme adgangskode, kan udnyttes til at sætte gang i
en uventet kogevask!
Hvis det kan lade sig gøre at slukke for enheden,
når den ikke er i brug, kan dette mindske risikoen for,
at produktet misbruges. Det er ikke relevant for alle
husholdningsapparater eller hvidevarer, men man kan
også vælge at koble dem fra internettet, når man ikke bruger internetfunktionerne.
Thomas Lund-Sørensen har siden 2012 været
chef for Center for Cybersikkerhed
ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

➔
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HVOR SMART ER
DET SMARTE HJEM?
Den teknologiske udvikling betyder, at stadig mere kan lade sig gøre.
Netop derfor kan både producenter og forbrugere måske med fordel tænke
lidt dybere over, hvor vi selv trækker grænsen mellem ”need to have”,
”nice to have” – og ”arj, det der er altså for fjollet”.

AF SØREN BANG HANSEN

A

lle hvidevarer og husholdningsapparater er smarte. Hvorfor
skulle vi ellers købe dem – endsige producere og sælge dem?
Køleskabet er smart, fordi det holder
maden frisk og øllerne kolde – helt
uden is.
Ovnen er smart, fordi den bager din
lasagne til perfektion – helt uden ild.
Støvsugeren er smart, fordi den sluger hjemmets snavs – helt uden kost,
fejeblad og tæppebanker.
Og sådan kunne man blive ved. Vi
glemmer let, hvor smart det hele i
grunden er.
Og har været i årtier.
SKAL ALT PÅ NETTET?
De nævnte apparater opfylder nogle behov, som er så basale og påtrængende,
at vores forfædre for flere hundrede år
siden baksede med selvsamme opgaver.
Spørgsmålet er, om dette også gælder
alle nutidens ”smarte” funktioner?
Når man i dag taler om smarte hvidevarer, mener man digitalt opgraderede
produkter, som er koblet til hjemmets
netværk – og måske det store internet.
Denne opkobling gør det muligt at kontrollere og betjene apparaterne fra en
app på mobilen. I mange tilfælde kan
produkterne i den hjemlige maskinpark
også tale sammen indbyrdes bag din
ryg. Til dit eget bedste, forstås.
Men hvor mange af disse produkter
tilbyder løsninger, som forbrugerne
faktisk har manglet – måske uden at
vide det?
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– Danskerne har haft en meget praktisk
tilgang til smart-funktioner. De skal være
nyttige i praksis, fortæller Philip Læborg,
Client Insight Manager hos GfK.

• Har du brug for at følge tilberedningen af din culottesteg på mobiltelefonen – med live-video fra ovnen?
Eller ved du af erfaring, hvordan
sådan en skal steges? Måske bruger
du sågar et stegetermometer.
• Har du brug for at granske et foto af
køleskabets indhold på din mobil,
mens du står i Føtex? Eller så du selv,
sidst du åbnede skabet, at det tyndede ud i mælkekartonerne? Måske
har du ligefrem lavet en indkøbsliste
på mobilen?
• Har du brug for at styre opvaskemaskinen og emhætten med stemmekommandoer? Eller er det i grunden
nemmere bare at trykke på knappen?
FORTRYLLEDE NØRDER
Når man glemmer at stille de kritiske
spørgsmål om praktisk nytteværdi, ender man let i teknik for teknikkens skyld.

Måske er nørderne i udviklingsafdelingen fortryllede af alt det, der
efterhånden kan lade sig gøre.
Måske er regnedrengene stillet tilfreds med, hvor lidt elektronikken
koster i dag.
Måske er ledelsen bange for at virke
gammeldags og ude af sync med fremtidens forbruger.
Det bliver lidt spekulativt, for her
findes næppe noget facit. Grænsen mellem ”need”, ”nice” og ”nej da” er selvfølgelig subjektiv. Som mangeårig
computernørd og techjournalist ved
jeg, hvor let det er at lade sig begejstre
af genialt udtænkte finesser, som efter
få dages hverdagstest kan vise sig helt
ligegyldige. Hvis de da ikke ligefrem
kommer i vejen for den basale brug af
produktet.
HVAD SIGER FORBRUGERNE?
I reglen er forbrugerne nok mere fornuftige end både udviklings-ingeniører
og tech-skribenter.
I foråret 2019 viste en forbrugeradfærdsanalyse, udført af Epinion for
APPLiA Danmark, at to tredjedele af
danskerne udmærket ved, at man
kan styre sin vaskemaskine eller kaffemaskine fra mobilen. Til gengæld kneb
det gevaldigt med betalingsviljen: Kun
2 % erklærede sig ”helt sikkert” villige
til at betale for de smarte funktioner,
mens det overvældende flertal (87 %)
afviste at betale ekstra for internet-forbundne hvidevarer.
To år er gået siden da, og kendskabet

til mulighederne er formentlig vokset.
Men det er stadig svært at få øje på
begejstringen hos forbrugerne, der
snarere virker udpræget snusfornuftige.
– Danskerne har haft en meget praktisk tilgang til smart-funktioner.
Produkterne må gerne være
smarte, men funktionerne skal
være nyttige i praksis. Derfor
har vi set en selektiv tendens
inden for smartfunktioner.
For eksempel har den ligget
lavt inden for fryse- og køle
skabe, men langt højere
inden for vask. Så danskerne vil såmænd gerne
betale, så længe den
ekstra værdi er tilsvarende, siger Philip
Læborg, Client Insight
Manager hos GfK.
VINDER FREM OVERALT
Begejstring eller ej – de mobilstyrede
og internetopkoblede apparater skal
nok finde vej til forbrugerne. Inden
længe er disse funktioner nemlig en
selvfølge i selv de billigste produkter.
– Historisk set har smart-funktionerne været forbeholdt premiumprodukter, hvor man skulle finde den
store tegnebog frem. Nu ser vi, at
flere producenter går ind i de lavere
prisklasser. I de første tre måneder af
2020 havde ca. 9 % af hvidevarerne
en smartfunktion indbygget. Dette
tal er allerede næsten fordoblet til
17 % i de tre første måneder af 2021.
Så det bliver en kombination af pushog pull-mekanismer, der driver væksten i smart-funktioner, konstaterer
Philip Læborg, GfK.
Det siges om fremtiden, at den er
kommet for at blive. Hvis der et sted
derude sidder en ærkekonservativ
forbruger, som har set sig sur på farvefjernsyn, kan han (vi ser for os en ældre
herre) kun undslippe farvefjernsynet
ved faktisk at købe et. Så må han selv
bagefter slå farverne fra i indstillingsmenuen.
Mon ikke det går på samme måde
med de nye smart-funktioner. Langt de
fleste tager dem med som en selvfølge.
Men det står enhver frit for at ignorere
dem – eller slå dem helt fra. Hvis man
nu ikke synes, det er smart.

TEMA:
Det smarte
hjem

* FOTO1 – (kvinde omfavner robot med støvsuger – jpeg + vektorgrafik,
drop evt. den prikkede baggrund) *
Alt kan efterhånden lade sig gøre. Så meget desto vigtigere bliver spørgsmålet, som vi jo hver især må besvare: Giver det mening?
* FOTO2 – (mand i hvid skjorte og blå jakke) *
– Danskerne har haft en meget praktisk tilgang til smart-funktioner. De skal
være nyttige i praksis, fortæller Philip Læborg, Client Insight Manager hos
GfK.

Alt kan efterhånden lade sig gøre. Så meget desto vigtigere bliver spørgsmålet,
som vi jo hver især må besvare: Giver det mening?

HISTORIEN BAG DET SMARTE HJEM
1950: Verdens første ”smarthome” bygges af amerikanske Emil Mathias.
I ”the push-button manor” klares det meste med et tryk på en knap.
1962: Tegnefilms-serien The Jetsons viser flere eksempler på fremtidens
smarte hjem.
1966: Den enorme ”køkkencomputer” Echo IV er et godt bud på verdens
første digitale smarthome-system.
1975: Lanceringen af X10 – en smarthome-platform baseret på hjemmets
elektriske installationer.
1984: Udtrykket ”smarthome” introduceres (af American Association of
Housebuilders).
1997: Verdens første robotstøvsuger lanceres af Electrolux.
1998: Google, der i dag styrer mange ”smarte” hjem, grundlægges.
1999: Udtrykket ”Internet of things” (iOT) introduceres af Kevin Ashton
fra MIT. Han beskriver et apparat med en tænd-sluk-knap, der
styres via internet.
2000: Det første net-opkoblede køleskab lanceres af LG.
2008: Antallet af internet-forbundne enheder overstiger nu antallet af
indbyggere på vores planet (ifølge Cisco Systems).
2013: For første gang er det smarte hjem i centrum på den store
CES-messe for forbrugerelektronik.
2014: Giganterne opruster: Samsung køber SmartThings, Google køber
Nest, og Apple lancerer HomeKit.
2015: CES-messen flyder over med ”smarte” produkter i alle kategorier
– fra elkedler til potteplanter.
2016: Google lancerer sin første smart-højttaler med stemmeassistent,
som kan styre tusindvis af apparater.
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ANNONCE

Få mere ud af
Bosch hvidevarer
med Home Connect.

Med den brugervenlige Home Connect app kan man overvåge og betjene sine
hvidevarer som opvaskemaskine, vaskemaskine, ovn, køleskab m.fl., uanset om
man er i sofaen, i bilen eller på jobbet. Med Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer fra Bosch,
tager man næste skridt ind i smart home og oplever hvordan det, at styre de
kedelige gøremål fra sin smartphone, gør opgaverne lettere og sjovere.

Opvaskemaskiner med Home Connect.
Nemt programvalg i appen.
Easy Start-funktionen i Home Connect appen
finder det rigtige program for opvasken. Du
skal blot oplyse typen af service, mængden
samt hvor snavset, det er. Du slipper for selv
at finde det bedst egnede opvaskeprogram.
Easy Start bliver hurtigt en del af din
smart home hverdag – den kan bruges til
Bosch opvaskemaskiner, vaskemaskiner og
tørretumblere med Home Connect.
Opvaskemaskinen holder dig underrettet.
Hvis du ønsker det, kan du modtage pushnotifikationer til din smartphone, så du altid
er opdateret. I Home Connect appen ser du
opvaskemaskinens aktuelle programstatus og
har al nødvendig information lige ved hånden.
Og du får besked, når maskinen trænger
til maskinrens eller at få påfyldt salt og
afspændingsmiddel.
Tæller opvasketabs for dig.
At løbe tør for tabs til opvaskemaskinen er
det sidste, du ønsker, når du har brug for rene

Se mere på bosch-home.dk

tallerkener. Tab Counter-funktionen i Home
Connect appen følger dit forbrug og fortæller
dig via notifikationer, når der er fem tabs
tilbage. Så har du nogle dage til at sikre dig, at
du ikke løber tør.
Få omgående stilhed.
Opvaskemaskinen kører, og selvom den er
knap hørlig, vil du gerne have stilhed fra den,
mens du f.eks. har et virtuelt møde. Vælg
Silence on demand i Home Connect appen, så
har du stilhed i op til 30 minutter, før maskinen
fortsætter sit opvaskeprogram.
Tal til din opvaskemaskine.
Udforsk mulighederne med vores samarbejdspartnere. F.eks. stemmestyring via Google
Assistant eller skab dine egne smart home
scenarier med IFTTT. Der er næsten ingen
begrænsninger – synergien mellem Wi-Fiaktiverede produkter, intelligent software
og en intuitiv app tilbyder en bred vifte af
muligheder som gør hverdagen mere effektiv
og mere behagelig end før.
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DE NYE ENERGIMÆRKER
RAMMER SKÆVT
Det vrimler med A-mærkede vaskemaskiner, mens køl og
frys er raslet nedad på skalaen. Producenter, forhandlere
og forbrugere undrer sig.

Ude i butikkerne har man fået en stor
opgave med at forklare kunderne om
de nye energimærker, der rammer
produkterne vidt forskelligt.

AF SØREN BANG HANSEN

I

marts blev skalaen for energimærker
ændret for en række hvidevarer –
blandt andet vaskemaskiner, køleskabe og frysere. Den nye skala blev
indført for at hæve barren, så producenterne fik nye mål at sigte efter. Flere
produkter var nemlig blevet så energieffektive, at de sprængte den gamle
skala, så de grønne A-mærker måtte
suppleres med en hale af plustegn og
procenter.
Nu kunne man så forvente, at hvidevarer over en bred kam har skiftet de
grønne mærker ud med gule, men den
nye skala har ramt forskellige produkttyper vidt forskelligt. Man finder stadig
masser af vaskemaskiner med det mørkegrønne A-mærke, mens køleskabe og
frysere pludselig domineres af gule og
orange E- og F-mærker.
Flere af de producenter og forhandlere, vi har talt med, finder situationen
underlig – og langt fra optimal.
OMLÆGNINGEN HAR FEJLET
– Når så mange producenter allerede
kan deklarere A på deres vaskemaskiner, så har omlægningen fejlet. Det
var jo meningen, at de bedste skulle
komme op på C eller D til at starte med,
sådan som det er på opvask. Men på
vask tror jeg ikke, man har været skarpe
nok til at se, hvad der var i markedet på

og vi bifalder, at energimærkningen også kan påvirke innovationskraften, siger
Esben Aabenhus, CEO i WhiteAway
Group.

– Der er en skævhed mellem, hvordan
reskaleringen er kommet til udtryk på
tværs af kategorier, siger Esben Aabenhus,
CEO i WhiteAway Group.

det tidspunkt, da kravene blev fastlagt.
De er simpelthen sat for lavt, siger Martin Bang-Hansen, nordisk produktchef
for ASKO.
I detailleddet mærker man tydeligt
den pludselige ”farveforskel” på de
forskellige produkttyper.
– Der er en skævhed mellem, hvordan
reskaleringen er kommet til udtryk på
tværs af kategorier. Vi ser det i trafikken
til informationssider om ny energimærkning, hvor kunderne bruger mere
tid på at orientere sig om køl og frys
end de andre kategorier. Vores indkøbere er i dialog med producenter, som
udtrykker et kraftigt ønske om at forbedre produkterne netop inden for køl
og frys. Det ser vi naturligvis frem til,

SVÆRT AT FORKLARE KUNDERNE
I landets Power-butikker har man fået
travlt med at forklare kunderne om de
nye energimærker, der altså rammer
produkterne helt forskelligt.
– På vask har leverandørerne lynhurtigt formået at finde vejen til energiklasse A, mens det på køleskabe er
exceptionelt godt at være energiklasse D.
Vi oplever, at kunderne har svært ved at
gennemskue, hvad der er godt og skidt.
Der er mindre incitament til at vælge fx
energiklasse E i stedet for F på et køleskab, hvor kunderne før kiggede langt
mere efter A++ end A+, som er de
tilsvarende energiklasser på den gamle
skala, fortæller Anders Buur Thomsen,
salgschef for hvidevarer i Power.
Han tilføjer, at der opstår ekstra
forvirring, fordi tørretumblere stadig
mærkes efter den gamle skala:
– Det er underligt, at de ikke er taget
med i samme ombæring. I dag kan
du købe en god vaskemaskine, som er
B-mærket, mens den matchende tørretumbler fortsat hedder A+++. Den
er svær for personalet at forklare kunderne.
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NYT HVIDEVARE-BRAND
LANCERES I DANMARK
Hisense er ikke noget kendt navn blandt danske forbrugere, men det kan det snart
blive. De kommende måneder lancerer Gorenje Group Nordic en bred vifte af produkter
med Hisense-logoet på fronten.
AF SØREN BANG HANSEN

K

inesiske Hisense opkøbte Gorenje
Group for tre år siden, og nu lancerer selskabet en række produkter under eget navn på det danske
marked.
I forvejen har Gorenje Group Nordic
tre brands i stalden: Gorenje, ASKO og
UPO – sidstnævnte dog kun i Finland.
Denne sommer udvides porteføljen
altså med Hisense, og her bliver ikke
kun tale om hvidevarer.
Faktisk begynder det med fladskærme, som i første omgang lanceres
i de nordiske Power-butikker. Det sker
først på sommeren og falder belejligt
sammen med EM-slutrunden i fodbold,
hvor Hisense er sponsor.
– Tv-apparater er en helt ny produktkategori for os. Det er et spændende
marked med stor konkurrence, hvor
der er to meget store spillere og nogle
mindre. Hisense har tv-modeller i både
entry-, midt- og premium-segmentet, og
vi kan typisk ligge lidt under de andre i
pris. Det bliver god værdi for pengene,
lover Niels Bille, direktør for Gorenje
Group Nordic.
ALT I HVIDEVARER
Kort efter vil de første hvidevarer med
Hisense-navnet dukke op herhjemme.
Det bliver i første omgang i Elgiganten.
– Det kommer til at ske drypvist hen
over sommeren. Vi kommer med produkter i alle fire hovedkategorier inden
for hvidevarer: madlavning, køl, vask
og opvask, siger Niels Bille.
Han erkender, at Hisense er et ganske
ubeskrevet blad for de fleste danskere.
– Det bliver vores udfordring at
lancere et ekstra brand, der dækker
20
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så mange forskellige produkter. Men
nogle gange er det rart at starte med
en blank side. Og hvis forbrugeren
spørger, hvad Hisense er, så er det altså
et højteknologisk kvalitetsmærke inden
for forbrugerelektronik. Oprindelsen er
kinesisk, men her er tale om en global
virksomhed, der har vokset sig stor
gennem både organisk vækst og en lang
række internationale opkøb, fortæller
Niels Bille.
TEKNISK INNOVATION
Ser man på Gorenje Group Nordics
eksisterende portefølje af brands,
står ASKO for premium-produkter i
højeste kvalitet med et stilrent, nordisk
inspireret design. ASKO har da også
et prisindeks på 160, så i snit koster
disse produkter 60 procent mere end
gennemsnittet. Niels Bille beskriver
ASKO som ”det eneste skandinaviske
premium-brand”.
Til sammenligning har Gorenjebrandet et prisindeks på 100, så her er
fokus i højere grad på enkel betjening,
flot design og ”værdi for pengene”.
Niels Bille forventer, at Hisense også vil
lande omkring prisindeks 100, men der
er alligevel forskelle.
– Hisense sigter mod en lidt yngre
målgruppe end Gorenje. Samtidig har
brandet et stærkt fokus på avanceret
teknologi. Da Hisense opkøbte Gorenje
for tre år siden, kunne vi lynhurtigt

– Vi kommer med produkter i alle fire
hovedkategorier: madlavning, køl, vask og
opvask, fortæller Niels Bille, direktør for
Gorenje Group Nordic.

konstatere, at de lå milevidt foran os på
hele denne her ”smart-del” af produkterne, fortæller Niels Bille.
Den erklærede mission for Hisense
er da også ”at overgå forventninger
ved at levere tekniske innovationer i
høj kvalitet, som forbedrer kundernes
hverdag.” Den digitale platform, som
binder produkterne sammen på kryds
og tværs, og gør det muligt at fjernstyre
det meste fra mobiltelefonen, har fået
navnet ”ConnectLife”. Denne platform
kommer til at fungere på tværs af
brands – altså også med
produkter fra ASKO
og Gorenje.

• Over 80.000 ansatte
• 16 fabrikker
• 54 virksomheder verden
over
• Omsætning på 21,8 mia.
USD (2020)
• 10 regionale brands
og fire globale:
Hisense, ASKO,
Gorenje og
Toshiba.

Hovedkvarteret ligger i
Kina, men Hisense har
fabrikker og kontorer
verden over.

HISTORIEN OM HISENSE

I Kina er Hisense den førende producent af fladskærme, som nu lanceres i de
nordiske Power-butikker.

Højteknologisk innovation er en vigtig del af Hisense-DNA’et.

• 1969: Grundlagt som en radiofabrik i
Qingdao, Kina.
• 1996: Begyndte at producere klimaanlæg.
• 2001: Gik ind på markedet for telekommunikation.
• 2002: Købte køleskabs-fabrikanten
Snowflake.
• 2005: Købte den kinesiske hvidevareproducent Kelon.
• 2008: Begyndte at producere vaskemaskiner.
• 2015: Købte SHARP’s tv-forretning.
• 2016: Officiel sponsor for UEFA EURO 2016.
• 2017: Købte Toshibas tv-forretning.
• 2018: Købte Gorenje Group.
• 2021: Hisense bliver nyt dansk hvidevarebrand via Gorenje Group Nordic.

Hisense-brandet sigter mod en yngre målgruppe end Gorenje.
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Vaccinefrysere er blevet en stærk
forretning for Elcold. Her et udsnit
af produktionslinjen i Hørby.

VACCINEFRYSERE
BLEV COOL CASH FOR
ELCOLD
Lidt uden for Hobro produceres årligt op mod 40.000 frysere.
De koldeste af slagsen bruges bl.a. til corona-vacciner.

AF HENRIK EGEDE

D

anmark har siden Anden Verdenskrig en stolt tradition for produktion af frysere til verdensmarkedet. Et enkelt sted i landet holdes denne
tradition i live som en god, global forretning: hos Elcold Frysere, på Løgstørvej 81 i Hørby uden for Hobro. Her produceres årligt mellem 30.000 og 40.000
frysere – 96 % af dem eksporteres.
Fra Hørby shippes hver uge frysere
afsted til hele verden. Fabrikken, der for
et årti siden reducerede produktionen
af produkter til forbrugermarkedet, har
været i fuld drift under hele coronapandemien.
– Vi har ikke haft én dag uden produktion. Vi har stort set kunnet holde
forsyningslinjerne åbne, og vi har ikke
haft et eneste corona-tilfælde, siger
adm. direktør Asger Staunstrup, da
Hvidvare-Nyt besøger fabrikken og
det tidligere medlem af brancheforeningen en solskinsdag i april.
22
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– Statsministeren bad os jo om at
holde Produktionsdanmark i gang, som
direktøren siger.
FRYSERE TIL VACCINER
Siden oktober har corona-pandemien
faktisk givet anledning til en ny forretning for Elcold. I dag udgøres en hel
produktionslinje af specialfrysere til
opbevaring af vaccinerne Pfizer og
Moderna (minus
70 grader), samt
andre lavtemperatur-produkter
(minus 60 og 85

”Export” står der på
indgangsdøren hos
Elcold – og det er
præcis det, det mest
handler om for virksomheden.

grader), som shippes til det meste af
verden.
Elcold beskæftiger i alt ca. 75 medarbejdere og driver selv hovedparten
af salget direkte fra Hørby. De primære
produkter er – foruden vaccinefryserne
– fryse- og displaybokse til supermarkeder og icecream-branchen.
Elcold producerer mange standardprodukter til levering fra lager, men har
en styrke i at lave mange kundetilpassede løsninger i mindre styktal. Som
nichespiller på verdensmarkedet tager
virksomheden ofte og gerne en dialog
om design af konkrete løsninger direkte
med kunderne.

Mmmmm...

Hjemmelavet is i en fart
Gelato NXT1 i-green er en fuldautomatisk ismaskine med indbygget
kompressor, som gør det nemt at
fremstille is med den rigtige konsistens og smag.
Ismaskinen indstiller selv forberedelsestider og opbevaringsfaser ud fra
rummets temperatur og ingrediensernes massefylde. Du skal blot hælde ingredienserne i maskinen og
trykke på start. Efter kun 20 minutter
er der 1,5 liter is klar til servering.

Grøn teknologi
Udover at være ganske nem at bruge, anvender ismaskinen også en
miljøvenlig kølegas, som udleder
mindre CO2 end traditionelle kølegasser. Det gør Gelato NXT1 i-green
til en unik ismaskine skabt med
omtanke for miljøet.

THUESEN JENSEN AS

WWW.TJ.DK

POWERS NYE SALGSKANAL
ER ET FESTLIGT TV-SHOW
Nedtællingen er
i gang, og spændingen
stiger...

”Power TV Live” kombinerer uhøjtidelig underholdning med stærkt købmandskab. Showet
vækker minder om firsernes ”TV-shop”, og ifølge
Powers direktør Jesper Boysen er det en kæmpe
succes.

AF SØREN BANG HANSEN

D

et er onsdag aften lige før påskeferien, og jeg er tunet ind på
Powers Facebook-side – sammen
(hver for sig) med 3219 andre. Mange
flere støder til i løbet af aftenen, og
chatrummet flyder allerede over med
flyvende hjerter og opadvendte tommelfingre.
På forhånd har deltagerne haft mulighed for at ønske, hvilke varer der
skulle på slagtilbud denne aften.
Alle håber på at vinde ”den store påskekurv” med elektronik og hvidevarer
for 50.000 kroner. Herunder køle/fryseskabe fra AEG, en espressomaskine
fra Delonghi og den voldsomt eftertragtede PlayStation 5. Plus et chokoladepåskeæg i sværvægterklassen.
Er dette min heldige aften?
– I ER PÅ!
Efter syv minutters forsinkelse brager
det løs med popmusik og en dramatisk
Et Power-orangefarvet
påskeæg rulles ind af
Anders Buur, salgschef
for hvidevarer og SDA.
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nedtælling, der kulminerer med et klip
til studiet, hvor to fyre i hvide skjorter
står og kigger afventende ud i luften.
En stemme bag kameraet råber:
– I er på!
Og straks kommer der liv i aftenens
værter, som er Simon Frølich og Anders
Buur Thomsen. Begge salgschefer i
Power for henholdsvis data/gaming og
SDA/hvidevarer.
– Her er lagt i skuffen til et helt fantastisk show, lover de og forklarer aftenens spilleregler.
Det lille tv-studie er fyldt med hvidevarer og anden elektronik. Foran hvert
produkt står et skilt med et nummer,
og for at købe noget skal man skrive
”ja tak” plus varens nummer. Så får
man besked på Messenger med et link
til, hvordan man gennemfører købet
med en rabatkode på hjemmesiden.
Er man i tvivl om noget, sidder der
medarbejdere klar til at hjælpe på chat-

ten. Flere end sidst, forstår vi. Dengang
var der åbenbart pres på, så i aften
er købsmuligheden åben helt indtil
midnat.
PLUDSELIG RINGER TELEFONEN
Nu vises en video om MyPower-kundeprogrammet. Flere af aftenens tilbud
kræver nemlig, at man tilmelder sig
med navn og e-mailadresse.
Og så præsenteres aftenens første
tilbud: Et 65-tommer OLED-tv fra LG til
lige under 10.000 kr.
– Det er aldrig solgt billigere! I hvert
fald ikke i 2021. Der er 100 styk...
Pludselig ringer telefonen. En rød
firsermodel. Det er oppe fra indkøbsafdelingen...
– Det kan vi da ikke? Det går sgu
ikke. Det er sgu voldsomt. Oven i de i
forvejen gode priser!
Den behørigt overraskede sælger
smækker røret på – og forklarer, at han

Pludselig ringer
telefonen. Det er
oppe fra indkøbsafdelingen...

Så er der tilbuds-fight!
Selv den sejeste
støvsuger kan tabe pusten,
når konkurrenten hedder
iPhone.

netop har fået besked på at give 50 procent rabat på alle hvidevarer fra Point.
– Har du spørgsmål til nogle af
produkterne, så gå ind på chatten. Vi
kan også klare levering, montering,
forsikring...
TILBUDS-FIGHT!
Næste kategori er ”computer og gaming”,
hvor man kan købe både stationære og
bærbare computere til næsten halv pris.
Og pludselig er vi hensat til et boksestævne – med udråbet: ”Let the fight
begin!”.
– Det her har jeg glædet mig til. Vi
er jo specialister inden for hvert vores
område. Jeg er datamanden, du er
hvidevaremanden. Nu sætter vi to tilbud op mod hinanden, og så må I ude
bag skærmen afgøre, hvilket tilbud,
der er det stærkeste, siger Simon.
Aftenens første tilbuds-fight står
mellem Powers mest solgte batteridrevne støvsuger og en uspecificeret
iPhone med tilbehør.
– Støvsugeren har indbygget lys, så
du kan se, hvor beskidt der er under
sengen. Den koster 5500 kr., men i
aften kan I vinde den... Og nu siger jeg
vinde... Men hvis den vinder fighten,
kan I købe den for 2999 kroner!
Afstemningen mellem de to tilbud
foregår i kommentarfeltet, som lige
nu flyder over med ”støvsuger” og
”iPhone”.
– Jeg hører, at stillingen er fifty-fifty!
Skal vi afgøre det med sten-saks-papir?
Nej, vi har en vinder: iPhone har vundet
med 52 procent! Men jeg får lige at vide,
at du kan gå ind på chatten og bestille

støvsugeren alligevel, fordi det var så
tæt...
DAMEHÅNDLED
I de næste runder falbydes smartphones
og elektriske løbehjul med besparelser
på 1000 kroner. Der er også en tusse at
spare på den lille iPhone 12 Mini.
– Den er jo meget god til en mand
som dig med damehåndled!
Værterne hyggedriller hinanden, som
havde de flere års erfaring fra lokal-tv
eller morgenradio.
Og så ruller endnu en ”tilbuds-fight”:
– Her stemmer I faktisk også på,
hvem I bedst kan lide af mig og Simon.
En af os skal gå nedtrykt hjem. Jeg kan
tage det, men Simon kan ikke, siger
Anders Buur Thomsen, som altså er
”hvidevaremanden” hos Power.
Duellen står nu mellem en gamerbærbar og en vaskemaskine, som er
nedsat fra 2100 kr. til en tusse. Anders
slår ud med armene:
– Jeg gider ikke engang sige noget
om den. Der er ikke så meget at forklare
til den pris. Køb den til din lejer eller
noget. Er en vaskemaskine mere nød-

vendig end en gamer-pc? Ja, det tror
jeg nok, den er!
Kort efter falder resultatet af afstemningen: Seerne foretrækker gamer-pc’en.
– Yes!, skriger pc-manden med begge
hænder i vejret.
– Vi har altså også andre gode hvidevaretilbud, mumler hvidevaremanden.
VASKEMASKINE-MUSIK
Næste runde gælder netop hvidevarer,
og den indledes med en bippende symfoni fra en Samsung-vaskemaskine bagerst i studiet.
– Vi har aldrig nogensinde haft den
her maskine nede i denne pris. Normalt
koster den 5999 kr. Det er ret billigt. I
aften har vi 100 styk til 2999 kroner...
Klokken er nu kvart over ni, og ifølge
Facebook er der knap 3000 seere. Eller
rettere: deltagere, for der er god gang i
chatten.
Næste levende billede er et vinkøleskab til langt under halv pris.
– Det er fuldstændig vanvittigt, siger
den ene vært og hiver en flaske ud.
– Den tror jeg, vi to skal have senere,
siger den anden.

Reelle rabatter: Denne aften sælges
meget til under halv pris.

➔
– Yes!, skriger pc-manden
med begge hænder i vejret.
– Vi har altså også andre gode
hvidevaretilbud, mumler
hvidevaremanden...

Vaskemaskinen
fra Samsung bliver
aftenens musikalske
indslag.
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OP I TEMPO
Men nu erfarer de glade værter i øresneglen, at de er bagud på tid, og tempoet stiger mærkbart.
Et AEG-køleskab præsenteres til
under halv pris.
– Og så har vi noget SDA tilbage. Det
er små husholdningsapparater. Og følg
lige med, for nu er det kaffetid!
Her begynder et lille segment med
titlen ”Tre på stribe”, som tilbyder tre
kaffemaskiner til ekstra gode priser.
Simon siger:
– Den nye Vertuo fra Nespresso laver
kaffe i ”jyske størrelser”. Og det er ikke
fordi, Buur har fået pip: Normalprisen
er 1099 kr., men vi har 100 styk til
333 kr.
Det er så her, jeg selv bukker under
og skriver ”ja tak” i chatten. Straks
modtager jeg en besked med link til
produktsiden hos Power. Her står apparatet til 599 kr. (med 500 kroners
rabat), men min pris i aften er altså
333 kr. Jeg klikker videre for at teste
rabatkoden. Alt kører som smurt.
AFTENENS VINDER ER...
Efter halvanden times tid er vi ved vejs
ende, og de to værter diskuterer, hvad
der var aftenens bedste tilbud. Kaffemaskinerne kommer op igen.
– Det kan jo være, din kusine Hans
sidder og mangler sådan en Delonghi?
– Jeg håber ikke, din kusine Hans gør
det? Men jeg forstår, hvad du siger.
– Men så er det måske tante Ruth!
Og så er der nyt i øresneglen:
– Jeg får at vide, at der allerede er
gået 88 styk af de 100 Nespressomaskiner...
Endelig kåres vinderen af ”den store
påskekurv”.
Den lander hos en kvinde i Thyholm.
Værterne nævner hendes fulde navn –
og konstaterer straks, at det da vist lige
var et brud på GDPR-reglerne.
– Men tusind tak for i aften. Og hav
en rigtig god påske!
Jeg vandt ingen påskekurv – og endte
også med at glide af på kaffemaskinen,
fordi jeg ret beset ikke mangler sådan
en. Men det betyder ikke, at jeg gik tomhændet fra aftenens Power-tv-event.
For det var en festlig forestilling, hvor
jeg følte mig godt underholdt i hyggeligt selskab.
26

HVIDVARE-NYT 2 • 2021

– Værterne er jo vores egne folk. Anders (th.) er salgschef på hårde hvidevarer, og
Simon (tv.) er salgschef på data og gaming. De har fundet den der melodi...

FORMATET ER EN KÆMPE SUCCES
Power-chef Jesper Boysen fortæller om baggrunden og fremtiden for
”Power TV live”.

D

et begyndte med et pudsigt sammentræf af flere ting. Under coronaen
brugte vi 1 mio. kr. på at opbygge et tv-studie til interne præsentationer.
Vi kunne se, at kommunikationen med direkte tv virker fantastisk, og nu
havde vi jo teknologien til at tænke bredere.
Så læste jeg en artikel om, hvordan live-shopping brager frem i Asien. Jeg trak
da lidt på smilebåndet, da jeg så det på YouTube. For os, der er vokset op i firserne,
er det jo en moderne version af TV-shop.
Senere læser jeg i Børsen om en mor og datter i Holstebro, der driver en lille
tøjforretning. De havde 1200 kunder med på deres tøjpræsentation.
Det var en mandag morgen, og vi havde ledermøde. Jeg droppede hele agendaen og sagde: Vi skal lave live-shopping! Fem dage efter laver vi den første.
Jeg er meget stolt af det dynamiske hold, vi er i dag. Der er ikke langt, fra vi får
en skør ide, til den er afprøvet.
Parallelt med liveshopping har vi etableret en kundecenterchat. Før corona var
vi seks mennesker på chatten. Nu har vi ca. 200 tilknyttet. Ved sidste live-show
var vi alt for få i chatten. Vi var vist 60. Så måtte jeg skrive rundt til butikscheferne,
at de måtte logge på. Der fik vi så lige 20 mere – inden for 20 minutter.
Hvad angår priserne, er vi meget langt nede. Sidste gang havde vi tilbud, der
var billigere end Black Friday. Hvis kunderne kort efter kan se samme pris i tilbudsavisen, hvorfor skal de så sidde og kigge på det i halvanden time?
Vi bruger det til at få gang i partier af varer. Nu havde vi vinkøleskabe, og der
er fin interesse. Men det kræver ofte lidt mere forklaring, når det er hårde hvidevarer. De er i bund og grund ikke så sindssygt velegnede til det her format. Der
er jo forskellige mål for køleskabe, og måske rammer vores tilbud ikke lige det,
kunden skal bruge. Men der er det jo så, vi sidder klar i chatten. Næste gang sidder
vi nok 100 personer i chatten.
Værterne er jo vores egne folk. Anders er salgschef på hårde hvidevarer, og
Simon er salgschef på data og gaming. De har fundet den der melodi... Det kræver
ret meget at stå og kommunikere på den måde. Det er ret intenst.
Formatet er en kæmpe succes. Det er simpelthen fantastisk.
Vi har været oppe på 104.000 seere i løbet af en enkelt udsendelse, og vi forventer fremadrettet en trecifret millionomsætning gennem de her shows og vores chat. Det er faktisk utroligt, at ingen har grebet den her mulighed tidligere.
Vi kommer til at køre de her shows cirka en gang om måneden, og vi arbejder på at udvikle formatet. Måske vil vi invitere
gæster ind. Næste show får et andet format, og der kommer
helt sikkert overraskelser.
– Det er faktisk utroligt, at ingen har grebet
den her mulighed tidligere, siger Jesper Boysen.

KITCHENminis®
praktisk og
pladsbesparende

WMF KITCHENminis® Frituregryde
og Pommes Frites Skærer
Lav de lækreste sprøde retter i den
elegante og pladsbesparende frituregryde.

WMF KITCHENminis®
/ Med WMF KITCHENminis® produkterne er
der altid plads i køkkenet, uanset størrelsen
/ Ideel til den mindre husholdning, hjemme
eller på farten
/ Sofistikeret design, lavet af Cromargan®
/ Ressource- og energibesparende
/ 100% ydeevne som større produkter

Se hele KITCHENminis® sortimentet på
wmfdanmark.dk

WMF KITCHENminis® Mix on the Go
En lille, transportabel blender – perfekt til
at mixe friske smoothies på farten.

Electrolux 900

SteamPro ovn

Byg dit eget bibliotek
med dine yndlingsretter

Gem dine yndlingsretter, så CamCook husker
tilberedningsindstillingerne, hvilket gør det lettere
for dig at lave mad - hver dag.

Damp til perfektion
Med vores multifunktionelle 900 SteamPro ovn kan du
tilberede med damp og varmluft for at opnå endnu
bedre bage- og stegeresultater. Du kan også tilberede
med Sous Vide for professionelle resultater.

CookView® kamera
CamCook

– Den smarte maddetektor
Scan din mad. Sæt blot maden ind i ovnen.
9 grundlæggende retter genkendes af ovnen fra start:
baguette, frosne rundstykker, pizza, kyllingevinger osv.

Vores CookView® kamera giver dig et live-billede inde
fra ovnen direkte til din smartphone. For at se til maden
behøver du således ikke længere at se igennem et tonet
ovnglasvindue eller åbne ovnlågen og dermed lukke
varmen ud, som kan ske at ødelægge tilberedningen.

Hold dig opdateret
med notifikationer

Med My Electrolux Kitchen-appen kan du fjernstyre
din ovn, udforske vores samarbejdspartnere og få
personlig hjælp. Det er den nemme måde at berige
din ’Smart Kitchen-oplevelse’ på.
Modtag opdateringer fra din telefon med dine
yndlingsretter eller få andre muligheder for hurtigt at
tilføje et nyt måltid.

POSITIVE KUNDEANMELDELSER
SÆLGER VAREN
Når kunder deler deres erfaringer med et produkt, har det stor indflydelse på salget.
Men er de brugerskabte anmeldelser til at stole på?

AF SØREN BANG HANSEN

S

om forbruger har det aldrig været
nemmere at dele sine gode og
dårlige erfaringer. Ikke bare
med virksomheder, som vi kender
det fra Trustpilot, men også med
enkelte produkter, som i vid udstrækning anmeldes på forhandlernes egne
hjemmesider.
– Vi ser på tværs af vores brands,
markeder og segmenter, at produktanmeldelser har en stor betydning for
kundens valg af produkt. Vi undersøger
løbende effekten af produktanmeldelser
for konvertering, særligt add-to-cartraten, hvor det har en effekt. Og jo
flere stjerner på et produkt, desto flere
sidevisninger. Så vi er meget taknemmelige, når kunder bruger tid på
at fortælle om oplevelsen med specifikke produkter som en vejledning for
andre kunder, siger Esben Aabenhus,
CEO i WhiteAway Group.
Chefen for Power er også glad for
kundernes produktanmeldelser. Han
bruger dem selv:
– Selvfølgelig har de en indflydelse.
For mit eget vedkommende skal jeg
have mig en ny havegrill. Jeg havde kig
på en flot model, men var så inde og
læse anmeldelser, og der kan jeg se,
at den ruster. Jeg vil altså ikke have en
grill, der ligner togbaneskinner, så det
afholder mig da fra at vælge den model.
Mange har det nok på samme måde,
siger Power-CEO Jesper Boysen.

TIL AT STOLE PÅ?
Men er kundernes anmeldelser overhovedet til at stole på? Sporene fra
udlandet skræmmer.
Ifølge en amerikansk undersøgelse,
som sidste år blev præsenteret i Harvard
Business Review (kortlink.dk/2bkha),
er positive kundeanmeldelser en ud-

Når kunderne roser et produkt på nettet (eller det modsatte), har det en tydelig
effekt på salget.

bredt handelsvare – ikke mindst på
Amazon. Rekrutteringen sker via Facebook-grupper, hvor forhandlere inviterer folk til at købe deres produkter og
efterlade femstjernede anmeldelser.
Bagefter får kunden pengene tilbage
via Paypal, og ofte lægges der en kommission oveni. Denne type svindel fanges ikke af Amazons "verified purchase"
stempel, som kun viser, at kunden
købte produktet.
De amerikanske forskere brugte 10
måneder på at infiltrere markedet og
vurderer på den baggrund, at op mod
4,5 mio. forhandlere årligt køber sig
til falske anmeldelser via Facebook.
Svindlen er især udbredt for produkter,
som ikke er mærkevarer, og de fleste
lyssky sælgere findes i Kina.
Den udbredte svindel kan undergrave
tilliden til hele systemet med kundeanmeldelser. Derfor brugte Amazon
alene i 2019 over 500 mio. dollars – og
ansatte over 8000 medarbejdere – for
at bekæmpe svindlerne. Forskerne
bag den nævnte undersøgelse noterer

da også, at Amazon faktisk slettede
omkring 40 % af de falske anmeldelser.
Men det tog typisk mere end 100 dage.
– VI SLETTER ALDRIG NOGET
Amazons astronomiske salgsvolumen
– med tilhørende svindelpotentiale – er
fjernt fra danske forhold. Men man kan
jo snyde på mange måder. Et hurtigt opslag i manualen til webshop-platformen
Shopify viser, at butiksejere med få klik
kan slette negative brugeranmeldelser,
de måtte finde "upassende".
Men sådan en praksis er helt utænkelig i Power, understreger CEO Jesper
Boysen:
– For Gud i himlens skyld, det kan jeg
love dig. Vi sletter aldrig noget. Hvis vi
har en kunde, der har anmeldt noget
meget negativt, kan vi godt finde på at
kontakte kunden og spørge ind til det.
Det kan så være, at kunden lægger en
opfølgning ud. Men vi fjerner ikke
noget. Jeg ville blive eddersplintrende
rasende, hvis jeg fandt ud af, at vi snød
på vægten.
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BakingPro System®
Erfaringen gør forskellen

BakingPro System fra GRAM

BakingPro er

GRAMs ovne og komfurer med BakingPro System gør madlavningen
både sjovere og nemmere og giver dig det bedste resultat.

Lynopvarmning 180°C på 4 min
Stabil temperatur

Sprøde kyllinger, lækre grøntsagstærter, flot og indbydende bagværk
og ikke mindst lynhurtig opvarmning af ovnen til 180°C på bare 4 min.
Ovnen er på hele 77 liter, hvilket har givet plads til ekstra store bage-

Præcis varmefordeling

plader og dermed mulighed for at tilberede flere retter på samme tid.

Flere bageniveauer

77L ovnrum

Ekstra store bageplader

BakingPro System®

gram.dk

MINDRE MADSPILD UDEN LUFT
Electrolux har lanceret en ny serie af smarte vakuum-produkter,
som kan hjælpe med at minimere madspild. Serien omfatter
både en vakuumpumpe, madbeholdere og genanvendelige
vakuumposer, som hjælper med at holde maden frisk i længere
tid. De lufttætte plastbeholdere passer perfekt ind i CustomFlexkøleskabene fra Electrolux.
Den lille vakuumpumpe kræver kun et enkelt tryk og stopper
automatisk, når der er opnået vakuum. Pumpen er genopladelig
og kan bruges op til 150 gange på en opladning.
Seriens genanvendelige vakuumposer har dobbelt ziplockfunktion. Poserne tåler høje temperaturer, så de kan bruges til
sous-vide og rengøres i opvaskemaskinen.
De gennemsigtige madbeholdere har en smart datofunktion
integreret, der hjælper med at holde øje med holdbarheden på
maden. De er BPA-fri og kan ligeledes vaskes i opvaskemaskinen.

Når børnene krummer under spisebordet, eller vælter
skålen med popcorn foran sofaen, er det godt af have
en iRobot Roomba i7/i7+ i baghånden. Som den eneste
robotstøvsuger på markedet kan den nemlig rengøre
bestemte navngivne zoner via stemmestyring. Med en
enkelt kommando til hjemmets Google-assistent kan du få
støvsugeren til at rengøre lige der, hvor uheldet skete.
Via dit "Smart Map" i den tilhørende mobil-app kan du
angive og navngive specifikke zoner såsom sofa, køkkenbord, lænestol, børnenes skriveborde osv. Så ved Roomba
præcis, hvor den skal gøre rent, når du beder den om det.
Den kører ud af ladestationen, hen til opgaven, fuldfører
arbejdet – og kører automatisk tilbage til ladestationen.
Hermed har hunden vist fået en konkurrent til titlen som
menneskets bedste ven (selv om den jo kan lidt af det
samme).

MIX AF DESIGN OG FUNKTION
Smukt 50'er-design møder avanceret
teknologi i den nye HMF01-håndmixer
fra Smeg. Kontrolpanelet er forsynet
med et baggrundsbelyst LED-display,
der viser hastighed og tidsforbrug. Den
smarte brugerflade forsvinder, når
håndmixeren slukkes, så man kun ser
håndtagets elegante krom.
Du kan vælge op til ni hastighedsniveauer med to funktionsknapper, når
du vil røre, piske og aktivere turbofunktionen.

Mixeren leveres med tre slags piskeris
af rustfrit stål: To ballonpiskeris til
luftige strukturer som flødeskum og
æggehvider, to piskeris til halvhård dej
som kiks og kagebunde og to dejkroge
til gærdej som pizza eller brød.
Håndmixeren står stabilt på skridsikre
fødder, når du stiller den fra dig undervejs og efter brug. Du kan desuden
opbevare det medfølgende tilbehør i
den særlige SMEG-stoftaske uden at gå
på kompromis med æstetikken.
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STØVSUG
MED STEMMEN

God kaffe helt enkelt
Brygning på korrekt tid og korrekt temperatur sikrer en perfekt kop kaffe

Ifølge producenten er dette den perfekte følgesvend til dig, der fører en sund
og aktiv livsstil. Uanset hvor du er,
kan du lynhurtigt lave friske og lækre
smoothies, der bugner af vitaminer og
næringsstoffer. KITCHENminis Mix on
the go Personal Blender fra WMF kombinerer nemlig den effektive blender
med et praktisk on-the-go-design.
Den bærbare miniblender er batteridrevet og kører op til 10 cyklusser
på en opladning. Der medfølger et
praktisk USB-ladekabel.
En smoothie på op til 300 ml kan
laves på 40 sekunder. Beholderen er
fremstillet af BPA-fri plast, og blenderen stopper automatisk, hvis låget
åbnes eller ikke sidder ordentligt fast.

LIEBHAVERI FRA LIEBHERR
Monolith er Liebherrs topserie af luksuriøse køleskabe, fryseskabe og vinskabe
med innovative funktioner, klare linjer og oceaner af plads.
Den integrerede LED-sidebelysning (InfinityLight) giver et elegant og ensartet
lys, og vanddispenseren (InfinitySpring) er integreret i siden af køleskabet – uden
overgang og i niveau med overfladen.
Liebherrs SmartDevice-app giver fuld kontrol over skabets indstillinger. Vil du
hellere betjene køleskabet hands-on, kan du glæde dig over den enkle og brugervenlige InfinitySwipe-teknologi, som lader dig styre køleskabets funktioner med
et enkelt fingerstrejf.
Forsyningen af isterninger sikres med den automatiske IceMaker, og produktionen kan forøges, hvis SuperFrost aktiveres. Ifølge Liebherr fylder isbeholderen
markant mindre end i et normalt fryseskab.
Køleskabene fra Monolith tilbyder to skuffer med BioFresh og en skuffe med
BioFreshPlus, som dramatisk øger holdbarheden af dine madvarer.
Se mere om Monolith-serien på: kortlink.dk/2bmca

GRUNDIGS GRØNNE GENBRUG
Grundig har i årevis arbejdet på at udvikle produkter, der bruger mindre energi
og skåner miljøet. Nu er virksomheden nået et stort skridt videre ved at satse på
genanvendt plast i produktionen.
Grundigs vaskemaskiner og kombinerede vaske-tørre-maskiner er delvist
fremstillet af genbrugte PET-flasker. Siden projektets start i 2017 er ca. 47
millioner PET-flasker genanvendt til dette formål. I Danmark lanceres fem nye
modeller med denne type ydertromle i 2021.
Inden for ovne er plastkomponenterne i alle Grundigs 2021-modeller udført
i genbrugsplast. Hertil er anvendt mere end 70 ton industrielt tekstilaffald og
brugte fiskegarn, som nu kan gøre nytte ude i vores køkkener i stedet for at forurene floder og have.
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SMOOTHIES
PÅ FARTEN

PRODUKTNYT

SOUL OPFYLDER DINE BØNNER
En korrekt indstillet kaffemaskine er afgørende for resultatet. Malingsgrad, kaffemængde
og temperatur skal være perfekt tilpasset den enkelte kaffebønne. Derfor er De'Longhis
nye Primadonna Soul udstyret med såkaldt Bean Adapt-teknologi, der automatisk tilpasser
indstillingerne til den valgte bønne.
Maskinen har op til 21 forudindstillede drikke som fx Cortado, Iskaffe og Long Black.
Du kan selv indstille kaffens styrke, mængde og temperatur på det intuitive touchdisplay
og udvikle dine egne favoritopskrifter. Disse kan gemmes under din egen brugerprofil,
så de altid er lige ved hånden. Her er plads til fem forskellige profiler, så alle kan få deres
yndlingskaffe.
LatteCrema-systemet gør det nemt at skabe en perfekt cappuccino med samme densitet,
cremethed og temperatur hver gang. Her blandes damp, luft og mælk i de rette proportioner for at skabe den bedst mulige mælkeskum direkte i koppen. Systemet kan også
skumme plantebaserede mælkedrikke som havre- og mandelmælk.
Modellen findes også i en udgave med medfølgende kaffekande i glas, så du kan lave en
hel kande kaffe til dine gæster.

FRANSK KOGEKUNST
Når det gælder kogekunst, er franskmændene i en liga for
sig. Nu lancerer franske Brandt en minimalistisk serie af
ovne, der både har dampfunktion og effektiv pyrolyserengøring.
Damp er blevet populært i ovne, fordi maden tilberedes
mere skånsomt og ved lavere temperaturer end i en almindelig ovn. Det holder på madens saft og kraft, ligesom
farver og teksturer bevares. Bagværk hæver bedre og får
lettere en gylden og sprød skorpe. Stegen bliver både mør
og sprød. Grøntsager og fisk bevarer flere vitaminer og
mineraler. Derfor er damp-programmet tilføjet næsten
alle ovnene i den nye Brandt-serie.
Pyrolyserengøring betyder, at ovnen renser sig selv.
Det sker ved, at ovnen varmes op til 400 – 500 grader,
så snavset brændes til aske, som nemt tørres op med en
klud. Pyrolyse tager normalt op mod halvanden time,
men her klares det på bare 39 minutter.
Brandts stilfulde ovnserie passer ind i alle køkkener
med deres 100 % sorte look og fås i butikkerne fra 1. juni.
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KLIK HÅNDTAGET AF
Tefal Ingenio giver ekstra fleksibilitet i køkkenet takket være
det aftagelige håndtag, som lader dig skifte mellem pander og
gryder med et enkelt klik. Det pladsbesparende og stabelbare
design sørger for nem opbevaring i dine skabe og er perfekt til
det lille køkken, sommerhuset eller campingvognen.
Du kan brune kødet på komfuret, sætte panden i ovnen,
klikke håndtaget af og lade retten stege færdig. Ingenio
Performance tåler ovn op til 260 grader (uden håndtag) og er
velegnet til alle komfurtyper inklusive induktion. Håndtaget
kan bære op til 10 kg og har 10 års garanti.
Ingenio Performance er fremstillet af aluminium, som har
lang levetid og en god evne til at lede varme. Stegepanderne
er udstyret med den ridsebestandige belægning Titanium Pro
samt Tefals unikke Thermo-Spot, som skifter farve, når panden
har nået den optimale stegetemperatur.
Både pander og gryder har en sikker non-stick-belægning,
der hverken indeholder bly, cadmium eller PFOA. Det gør
madlavningen sundere, fordi fedtstof kan undværes. Samtidig
letter det rengøringen, fordi maden ikke brænder på.

MÆLKESKUMMER
I GAVE
(VÆRDI 560 KR.)

VED KØB OG REGISTRERING
AF EN VERTUO*

*Få en Aeroccino 3 mælkeskummer i sort i gave (værdi 560 kr.) når du køber en Nespresso Vertuo-kaffemaskine i perioden 31.5.–15.8.2021.
Tilbuddet indløses ved registrering af maskinen hos Nespresso senest 29.8.2021. Registrér Vertuo-maskinen og se vilkår og betingelser
på www.nespresso.com/dk/da/tilbud. Tilbuddet kan ikke indløses i Nespresso Boutiques og kan ikke kombineres med andre tilbud.
Den afbildede maskine kan købes hos udvalgte forhandlere. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Emfang Enkelt & Elegant

Thermex VoiceLink
– smart styring af Thermex emhætter
• Stemmestyring
Thermex
VoiceLink

• App styring
• Remote styring

Hey Google
– tænd emhætten

Scan og se en komplet
videopræsentation af
Thermex VoiceLink
DOWNLOAD BROCHURE PÅ WWW.THERMEX.DK OG LÆS MERE

THERMEX SCANDINAVIA A/S
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