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IDEOLOGISKE
RESSOURCER

NYTÅRSFORUDSIGELSER
Hvilke teknologier vil slå igennem i branchen i
2018, og hvad skal der ske med 40% el-skrot, der
forsvinder?

Ideologier er noget bras.
Sådan sagde en navnkundig og pragmatisk statsminister,
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Poul Schlüter, i 1980’erne.
Schlüter havde på mange måder ret. De bedste løsninger
skræddersys til situationen.
Alligevel har ”ideologi” eller et grundlæggende syn på samfundet stor betydning for, hvilken vej vi vælger at gå, når en
ny udfordring skal tackles.
TAL TIL HJEMMET

I 2020’erne skal vi forbruge – og genbruge på nye måder.

Årets CES er vel overstået, og mens messen ikke bød

Elektronikaffald (og andre ressourcer) er i centrum. Alle er

på de store nyheder, så stod det klart, at vi i frem-

enige om, at affald har værdi. ”Affald” er en ressource.

tiden skal tale til hjemmet, og at hele hjemmet skal

Genbrug og genanvendelse er vejen fremad.

kunne tale sammen.

Ideologi og forskellige grundsyn på samfundet kommer derfor
alligevel til udtryk, når de ædle hensigter skal omsættes i
handling.
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SAMSUNG OG HVIDEVARERNE
Hvidvare-Nyt havde lejlighed til at tale

Skal elektronikaffaldet håndteres ”socioøkonomisk” som et

med Dan Harvie under CES i Las Vegas.

beskæftigelsesprojekt på genbrugspladserne? Det har kom-

Det blev til en snak om hvidevarer,

muner i forskellige sammenhænge fremført.

stemmestyring og det smarte hjem.

Eller er der så megen værdi i forbrugernes udtjente elektronik
og hvidevarer, at markedet kan og skal sikre en optimal udnyttelse?

22

Hos producenterne og i FEHA er der ingen tvivl.
Vi går ind i et årti, hvor energibesparelser ikke står alene. Vi
skal på alle måder forsøge at slutte cirklen, så ressourcerne
anvendes bedst muligt. I design af produkterne, i brugsfasen og
i end-of-life faser, hvor en stor del af ressourcerne vil indgå
i fremstillingen af nye produkter.
Det handler om langt mere end lokal kommunal beskæftigelse.
Det handler om global optimering af ressource-udnyttelse.

VELKOMMEN TIL SMEG
FEHA’s seneste medlem er den italienske hvidevareproducent SMEG, der varsler et øget fokus på det

Vi er overbevist om, at markedet skal styre dette – i åbent og

nordiske marked, blandt andet med et nyt showroom

regelret samspil med forbrugere, kommuner og politikere.

i København.
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FORSIDEFOTO SMEG har valgt at fokusere langt mere på
Norden og har i den sammenhængt meldt sig ind i FEHA
som nyeste medlem.
Foto: SMEG.

Erfaring #4

Nænsom behandling gør
stort indtryk
Intelligent dampfunktion

BRANCHEN OG VERDEN
VÆGTLØS ESPRESSO

JYTTE FRA MARKETING …

Kaffe er den næstmest handlede vare på
Jorden – og nu gør den ædle drik også
sit indtog i rummet.
I 2015 blev den første espresso nydt i
vægtløs tilstand – brygget på den internationale rumstations særlige Lavazzakaffemaskine.
For kaffe-nørder kundgøres hermed,
at den historiske rum-kaffemaskine fra
maj 2018 er udstillet på Victoria &
Albert Museum i London som en del af
udstillingen ”The Future Starts Here”.

FEHA afholder traditionen tro Branchedag og generalforsamling – i år tirsdag
den 24. april på KolleKolle i Værløse.
Et par af punkterne, når branchen
samles, er virksomhedernes kultur og
den retorik, hvormed man overbeviser
andre.
Morten Münster, aktuel med bogen ”Jytte fra
marketing er desværre gået for i dag” er blandt
årets oplægsholdere.

BLACK FRIDAY SLOG REKORD

FOTO: DEN JYDSKE HÅNDVÆRKERSKOLE

Black Friday 2017 (24. november) blev den største enkeltstående shopping-dag i
Danmark nogen sinde.
Nets og MobilePay beretter om rekordomsætning – hele 2,1 mia. DKK på Dankort,
118 mio DKK på MobilePay. Dankort-omsætningen steg 5,8 % i forhold til 2016.
Elektronikkæderne oplevede igen, at hjemmesider gik ned – og at der var kø ved de
fysiske butikker.
Kritikken af, at de mange rabatter på Black Friday forvirrer, fik en kommentar med
på vejen fra Peter Stedal, Elgiganten: ”Jeg tror ikke, man kan snyde forbrugeren. Enhver kan på et prissammenlignings-site se, hvad varen skal koste”.

NYE MÅLPINDE
FOR UDDANNELSE
Flere unge bør overveje at blive serviceteknikere for fremtidens internet-opkoblede apparater i hjemmene.
FEHA vil gerne slå et slag for dette
– og er derfor aktuelt i dialog med både
EVU – El- og VVS branchens uddannelsessekretariat og Den Jydske Håndværkerskole om et modul for service af
digitale hvidevarer mm.

BOLIGJOB UDEN
DET CIRKULÆRE

FOR 20 MIA. KR.
ELEKTRONIK

Regeringen kom et par dage før jul i mål
med finansloven for 2018.
BoligJob-ordningen gøres permanent.
Desværre uden den ordning, som svenskerne har, hvor borgerne kan trække
lønudgifter til service af hjemmets apparater fra.
FEHA vil fortsat arbejde for, at borgerne får denne mulighed – så produkternes levetid i hjemmene (og den cirkulære
økonomi) kan styrkes.

Danskerne havde allerede før indgangen til december købt elektronik,
herunder hvidevarer, for 20 mia. kr.
Det kunne Berlingske Business
offentliggøre, med analysehuset GfK
som kilde.
Omsætningen er ikke rekord. 2016
lå 3% højere. Hvidevarer og elektriske
husholdningsapparater er begge områder i vækst.

MILJØSTYRELSEN TIL ODENSE
Regeringen har som en del af Bedre Balance II-projektet valgt at flytte Miljøstyrelsen
fra den nuværende adresse på Østerbro til Odense.
Flytningen angår hele styrelsen, i alt 440 personer. Miljøstyrelsen, oprettet i 1972, er en fast
politisk med- og modspiller for producenter i
hvidevarebranchen.
HVIDVARE-NYT 1 • 2018
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2017

– REKORDÅR

AF HENRIK EGEDE

V

ækst er et underligt begreb. Selve
ordet er norrønt: vöxtr. I gotisk
hed det wahstus. Ordet har med
natur at gøre: udvikle sig, spire.
Noget forandrer sig – og bliver større.
Det har markedet for hvidevarer og
elektriske husholdningsapparater gjort i
nogle år nu.
Årene efter finanskrisen (2009-2013)
var præget af en svag vækst - grænsende
til stagnation. ”Vækst i traktorfart”,
som en økonom kaldte det på et FEHAmedlemsmøde.
Årene fra 2014 og fremad har derimod været kendetegnet af egentlig
vækst inden for vores branche. I afsætning, i forbrug.
TRAKTOREN BLEV SAT I GEAR

2015 blev i Hvidvare-Nyt beskrevet som
”boom-år”. 2016 blev beskrevet som
”bedste år nogen sinde”.
Og 2017? Det blev endnu bedre end
2016. Andet rekordår i træk!
Den stabile vækst har flere fædre: fortsat lav rente, fortsat høj beskæftigelse,
fortsat livligt boligmarked.

Forbrugerens logik er klar: Det kan
ikke betale sig at have penge i banken.
Det kan ikke betale sig at være økonomisk passiv. Det kan betale sig at forbruge, fx hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.
MDA
FEHA plejer at identificere trækheste for
væksten.
MDA-produkter (Major Domestic
Appliances, hvidevarer mv.) har en samlet vækst i afsætningen på 4,5%, målt i
værdi, ca 2% målt i styk.
Trækheste her er indbygnings-produkter som indbygningskogeplade (13%
vækst, styk) og indbygningsovn (11%
vækst, styk).
Opvaskemaskinen trækker også med
en vækst på 9,5% i styksalg.
Køl/frys ligger nogenlunde som i
2016, og det samme gør vaskemaskinerne. Dog kan man sige, at vaskemaskineafsætningen har løftet sig de senere år
fra en årlig afsætning på ca. 220.000
styk til en afsætning på nu over 260.000
styk om året.

SDA
FEHAs medlemmer dækker ca. halvdelen af SDA markedet (Small Domestic
Appliances). Vore tal her fortæller derfor, at FEHAs brands ser ud til at klare
sig overordentlig fint i markedet.
Væksten i 2017 er på 23% i styk,
25% i værdi i forhold til 2016-markedet.
Strygejern går hele 26% frem.
Kaffemaskiner (filter, kapsel og
fuldautomatisk) går som kategori
11% frem i styksalg, mens det
samlede støvsugermarked
(almindelig, stickvac,
robot) går 8% frem.
Nye produkter spiller
traditionelt en rolle
i SDA markedet,
som er mere foranderligt end MDA.
Fx er salget af stickvac’s gået 50% frem,

Stickvacs er blandt de
helt store højdespringere
i 2017.

FEHA NYTÅRSFORUDSIGELSER 2018
VOICE OVER
Hvidevarer er hjemmets tavse helte.
Sådan fortsætter det ikke. Vi vil i
2018 begynde at tale til elektronikken – og begynde at styre produkter
med vore stemmer. Til køleskabet vil
vi sige: åbn! Til ovnen: 220 grader,
tak!
Spørgsmålet er, om stemmestyrede
produkter (og de nye hjemmerobotter, fx Amazons Alexa) allerede i 2018
vil forstå det svære og eksklusive sprog:
dansk?

6

HVIDVARE-NYT 1 • 2018

DATA OM DIN SUNDHED
Udødelighed når vi ikke i 2018! Det
ny år giver os derimod nye personlige
data om personlig sundhed – og flere,
der vil kigge med over skulderen. I
England er der forsikrings-rabat til personer, der kan dokumentere fysisk aktivitet – fx tre timers cykling om ugen.
Vi har interesse i de nye data – indsamlet via løbeuret, cykelcomputeren, den
net-opkoblede tandbørste, sleep-o-metret …. Det samme har vores læge,
tandlæge, forsikringsselskab mv.

GAVEN ER TID
Tid er penge og komfort. 2018 vil
blive året, hvor mange nyindkøbte
hvidevarer har en ”booster”-funktion,
så det hele går lidt hurtigere. Det gælder induktionskogepladen, det gælder
ovnen og det gælder vaskemaskinen.
Måske vil de amerikanske ”dobbeltvaskemaskiner” (vaskemaskine med en
lille ”klatvaskemaskine” i soklen) vinde
frem? Vunden tid er en gave, mange
gerne pakker ud.

R, IGEN-IGEN
mens dampstation-salget er mere
end fordoblet – begge dog fra et lavt
niveau.

DET DANSKE MARKED 2017 – AFSÆTNING
STYK-SALG, HELE TUSINDER
HVIDEVARER (MDA)

2018

Vaskemaskiner

Hvordan afsætningen i 2018 går, er
svært at spå om.
De samme forbrugerøkonomiske
grundvilkår som de foregående år
synes til stede: lav rente, optimisme
og godt boligmarked.
Det nye i markedet vil være flere
og flere produkter med wifi – og
måske også apparater koblet til hjemmenes nye digitale ”assistenter”.
For ikke at dumme os, vil vi undlade at spå. Men bringe en halvårsstatus i Hvidvare-Nyts augustudgave.

Køleskab og køl/frys
Opvaskemaskiner
Tørretumbler
Indbygningsovn
Indbygningskogesektion
Emhætter/emfang
Gulvkomfur
❉

OBS: ALLE OVENSTÅENDE TAL ER
BASERET PÅ DATA NOVEMBER
2016 - NOVEMBER 2017.
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SMÅAPPARATER (SDA)
Vacuumcleaners, all types
ELSKROT-TYVE FÅR STRAF

Udtjente hvidevarer og elektronik har værdi. Det kan godt være,
vi er færdige med at bruge fryseren
eller vaskemaskinen, men der er
penge i skidtet. I 2018 kommer
der øget mediefokus på de 40%
elskrot, som i dag forsvinder.
Måske vil 2018 blive året, hvor
elskrot-tyve retsforfølges. Ikke
kun pap og kartoffelskræller skal
håndteres korrekt, men også elektronik og batterier. Det er klodens
ressourcer og genanvendelige råvarer, det handler om …

Mixers, juicers, blenders
Coffee machines
Toasters /grills
Ironing
Kettles
Kitchen Machines
450

500

Kilde: FEHA Markedsdata – tal baseret på november 2016 - november 2017.
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CES 2018:

TAL TIL HJEMMET

184.279 mennesker
deltog på årets messe.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

M

ens der ikke var de store, konkrete nyheder fra hvidevarebranchen
på årets CES-messe – det er noget,
der normalt hører sig IFA til – så fyldte
hvidevarer alligevel meget på den årlige
teknologimesse i Las Vegas.
Producenter som LG og Samsung
havde givet husholdningsapparaterne en
fremtrædende plads, både på deres stande, men i høj grad også på scenen ved
deres pressemøder, hvor der blev brugt

mindst lige så meget tid og energi på
hvidevarerne, som der blev på fjernsynsskærme og mobiltelefoner, der normalt
løber med det meste af opmærksomheden.
Det handler måske om, at hvidevarerne, særligt i køkkenet, er blevet centrale
bestanddele af det forbundne hjem,
hvor køleskabet både hos Samsung og
LG er blevet samlingspunkt for hele husstanden.

REKORDÅR FOR CES
Mere end 3.900 udstillere fremviste nye teknologier på et areal på mere end 250.000
kvadratmeter bredt ud over udstillingshaller over hele Las Vegas. CES i 2018 havde
derved det største areal nogensinde I CES’ 51 år lange historie.
Der blev skrevet 860.732 tweets om CES 2018, og #CES2018-hashtagget blev brugt
450.554 gange.
Lige fra store, internationale brands til de mere end 900 opstartsvirksomheder I Eureka
Park afspejlede CES 2018 den levende, globale tech-industri.
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Skellet mellem hvidevarer og brunvarer lader langsomt til at blive udvasket,
for både køleskabet og fjernsynet indgår
nu i hjemmets helhed, hvor både mobil,
fjernsyn, køleskab og støvsuger skal
kunne tale sammen – også med alarmen
og termostaten, som der på CES var
utallige eksempler på fra en lang række
producenter.
TEKNOLOGIENS LEGEPLADS

CES er om noget også en legeplads for
nye idéer. Som for eksempel to forskellige vasketøjsfoldemaskiner. Den ene
kunne man efter en lang præsentation
dog ikke få lov til at se i aktion, for
selvom den har været med på messen i
flere år, så virker den ikke rigtig endnu.
Der var også masser af robotter. Både
som personlige assistenter, men også
som kæledyr. Eller som en selvkørende
kuffert, der følger én rundt.

CES står for Consumer Electronics Show og løb første gang af stablen
i 1967.

FYSISKE BUTIKKER
FORTSAT VIGTIGE

Las Vegas er hvert år hjemsted for forbrugerelektronikmessen CES.

Når man går rundt på messen, støder man konstant på apparater og teknologier, der ikke nødvendigvis nogensinde kommer på
markedet, men noget, der gik igen på messen, var talestyringen.

▲

TAL TIL HJEMMET
Faktisk kunne man ikke bevæge sig rundt i Las Vegas uden at
blive eksponeret for talestyring, for Google havde brugt enorme
summer penge på at reklamere for deres system til talestyring og
kunstig intelligens, Google Assistant.
Det skete uden tvivl som et modtræk til sidste års messe, hvor
Amazon dominerede med sit system, Alexa, som mange producenter da også har integreret i deres produkter, og det er tydeligvis noget, som Google ikke vil sidde overhørig.
Og ind fra sidelinjen kommer Samsung, der har deres egen
platform for kunstig intelligens og talestyring, nemlig Bixby,
som den koreanske virksomhed ikke bare vil have integreret i
deres egne produkter, men også i andre producenters forbundne
enheder takket være den åbne platform, som de har bygget Bixby
op omkring.
De store spillere lægger alle op til, at hele hjemmet skal være
forbundet, og at man skal kunne tale til det. Det helt store spørgsmål er, hvem der i fremtiden vil blive standarden for talestyring.

CONTEXT afholdt sin årlige Retail CEO Breakfast
under CES, hvor de havde inviteret en række talere ind
for at gøre status over detailverdenen anno 2018.
Konklusionen var, at forbrugerne i dag er forvænte
på grund af de mange muligheder, de har. De forventer
en oplevelse både i butikken og på hjemmesiden. De
forventer, at varen er på lager, ligesom de forventer,
at de kan bestille online og både hente og returnere i
butikken, ligesom de forventer, at varen kan returneres,
uanset hvor den er købt.
Men det betyder også, at kunderne ikke har glemt de
fysiske butikker, på trods af at man kan købe alt online.
For mens mange laver research online, så foretrækker
folk ofte stadig at købe varen i den fysiske butik, hvis
ellers priserne er konkurrencedygtige.
Derfor er det vigtigt, at kundernes oplevelse med
forhandleren er så gnidningsløs som muligt, både online
og ude i butikkerne, som i øvrigt skal ses som reklamesøjler for forhandleren.
Derfor er det ekstra vigtigt, at butikkerne bliver gjort
indbydende og tilbyder en oplevelse, for eksempel med
store-in-store koncepter, hvor repræsentanter fra brandet har stor viden om det specifikke brands produkter.
Det afspejler sig både i salget i butikken, men også
online, og det er ekstremt vigtigt at se salget som et
hele.

HVIDVARE-NYT 1 • 2018
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DET SMARTE HJEM ER SKRÆDDERSYET
Under CES fik Hvidvare-Nyt lejlighed til at tale med Dan Harvie, chef for
husholdningsapparater ved Samsung i Europa. Det blev til en snak om Samsungs
øgede fokus på husholdningsapparater, det åbne, smarte hjem og talestyring.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI
Der har været et stort fokus på husholdningsapparater hos Samsung de
seneste år. Hjælper IoT med at drive
den udvikling internt hos Samsung?

– Ja, absolut. Jeg er så heldig, at jeg står
i spidsen for husholdningsapparater hos
Samsung i Europa i en enormt spændende tid, hvor husholdningsapparater er
i centrum for vores fremtidige strategi.
CES i år handler for os i år i høj grad
om næste generation af vores IoT-innovationer. Folk bruger enormt meget af
deres tid hjemme i køkkenet, hvor de
interagerer med husholdningsapparater,
så det er et åbenlyst fokus for vores arbejde med IoT.
Hvordan har IoT og smart home
ændret segmentet?

– Det har ændret sig enormt meget, og
jeg overdriver ikke, når jeg siger, at de
nye teknologier revolutionerer, hvordan
forbrugerne interagerer med produkterne i hjemmet, og det gælder for alle produkt-typer i vores portefølje for husholdningsapparater. Med integrationen af
SmartThings, der skal samle alle applikationer i smart home-oplevelsen, bliver
den oplevelse langt mere simpel og langt
nemmere.
Vi er overbeviste om, at netop dette

CLOi er personificeringen af LG's digitale,
intelligente assistent.

10
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Ifølge Dan Harvie er IoT med til at fremme hvidevarerne internt hos Samsung.

vil være med til at fremskynde udbredelsen af smart home-løsninger og give forbrugerne mere værdi ved IoT.

fordi vi kan, vi gøre det, fordi de leverer
en oplevelse, som har værdi for forbrugerne, og vi oplever, at de bruger dem
oftere og oftere.

Er det svært for folk at vænne sig til
at tale til ting via stemmekontrol?

Er det en fordel for jer, at I har så

– Det er den mest intuitive måde at
interagere med et produkt på, og det
gælder for alle grupper af forbrugere.
Vi har integreret Bixby som vores valgte
teknologi til stemmekontrol i en lang
række husholdningsapparater, og vi taler
om, at enhederne ikke bare er forbundne, men intelligent forbundne. Og vi
mener at Bixby er den perfekte platform
for dette, så forbrugerne kan få skræddersyede oplevelser med fokus på individet,
da systemet er i stand til at genkende
hvert enkelt medlem af familien og tilpasse oplevelsen til dem.

bredt et produktsortiment?

Vil forbrugerne rent faktisk have for-

Hvordan ser det ud med sikkerheden?

bundne apparater, og bruger de dem?

– Med udbredelsen af disse typer produkter følger et ansvar for at håndtere
forbrugernes data sikkert, og forbrugernes tillid til vores brand er afgørende og
har højeste prioritet, hvilket er årsagen
til, at vi integrerer vores sikkerhedssystem, Samsung Knox, i alle vores forbundne produkter.

– Vi har tital af millioner enheder registreret, så udviklingen går meget hurtigt.
Men forbrugerne vil naturligvis kun
bruge noget, hvis det har en værdi for
dem. Derfor fokuserer vi i høj grad på,
at teknologien skal kunne bruges i hverdagen. Vi forbinder ikke bare tingene,

– Vi har en unik position med bredden
i vores sortiment., men helt centralt i
vores filosofi er åben innovation og åbne
partnerskaber. Fordi vi er forbundne med
en lang række produkter, også uden for
vores egen portefølje, både inden for
forbrugerelektronik, men også andre typer produkter, for eksempel sikkerhedssystemer, så er vi også med til at drive
den åbne filosofi, og derved får forbrugerne langt større adgang til at interagere med deres produkter fra forskellige
brands.

Alt i hjemmet skal kunne tale
sammen, og her er hvidevarerne og ikke mindst køkkenet helt centrale.

ALT I HJEMMET SKAL TALE SAMMEN
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

Et gennemgående budskab fra både
analytikere og fra producenter under
årets CES-messe var, at alle produkter i
hjemmet skal kunne tale sammen, uanset brand. Spørgsmålet er bare, hvordan
det skal ske, for mens der er enighed
om, at det skal ske, så er der ikke enighed om, hvordan det skal ske.
Det smarte hjem bliver aldrig rigtig
smart, før hele hjemmet kan styres fra
centralt hold, uanset om det er via en
app eller via talestyring.
En brugervenlig brugergrænseflade
er nemlig afgørende for, at forbrugerne
kan drage fuld nytte af IoT-produkter
og det smarte hjem, det var budskabet
under paneldebatten ”Smart Home
and Interoperability: Expanding Ease
of Use”, der blev afholdt under CESmessen i januar.

hjemmet, uanset om det er via appen
eller via talestyring.
INTEROPERABILITET SKABER VÆRDI

At alle forbundne enheder i hjemmet kan tale sammen og styres centralt
skaber selvsagt værdi for forbrugeren,
da de slipper for at skulle skifte mellem flere forskellige apps med hver sin
brugergrænseflade. Eller de slipper for at
bede Alexa om at gøre én ting, Siri om
noget andet, Bixby om noget tredje og
Google Assistant om noget helt fjerde.
Det gør det besværligt for forbrugerne, at de ikke kan nøjes med ét adgangspunkt til deres produkter i hjemmet.
Men det skaber også værdi for den

Z-Wave, der er en
trådløs løsning til
styring og overvågning
af elektriske apparater
i hjemmet, var markant
til stede på CES.

▲

ONE APP TO RULE THEM ALL
Fra forbrugernes synspunkt handler det
om, at de ikke vil være tvunget til flere
forskellige apps til de forskellige forbundne produkter, de har udstyret deres
hjem med. Det skal være simpelt, ellers
risikerer de smarte produkter at gå i
glemmebogen, og det er knap så smart.
I begrænset omfang kan det være

acceptabelt med fragmentering af styringen, for eksempel hjemmets sikkerhedssystem. Men hvis gennembruddet skal
komme for det smarte, forbundne hjem,
så kræver det, at apparaterne i hjemmet
kan tale sammen og være centralt styret
af én app.
Og forbrugerne ønsker ikke at købe
sig ind i ét bestemt økosystem og være
bundet af bestemte producenters produkter, da det fratager dem det frie valg
af produkter, ligesom det begrænser udvalget, da der ikke findes én producent,
der har alle typer forbundne produkter i
sortimentet.
Paneldeltagerne under debatten var
enige om, at det om få år vil være afgørende for forbrugerne, at de
kan nøjes med den
ene app, der kan
kontrollere alt i
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enkelte virksomhed, hvis deres produkter gerne vil tale sammen med andres,
for i sidste ende kan forbrugerne vælge
at straffe de virksomheder, der ikke kan
kobles op sammen med andre producenters produkter.
KRÆVER MODENHED
Det kræver dog, at de enkelte virksomheder modnes og ser ud over beskyttelsen af deres egne brands i forhold til
konkurrenterne, også selvom de tilbyder
produkter i samme kategori som dem
selv. Virksomhederne skal altså acceptere, at det godt kan være, at forbrugerne
foretrækker et bestemt produkt fra en
anden producent, så længe der er andre
produkter, som de foretrækker fra dem.
Denne åbenhed kan i realiteten være
med til at styrke de enkelte brands ude
blandt forbrugerne, særligt da det vil
give dem adgang til produkter, som
ikke eksisterer i brandets portefølje. En
hvidevareproducent tilbyder måske ikke
alarmsystemer og lyssystemer, men ved
at bruge en åben platform, så får kunden stadig adgang til at betjene dem via
den fælles app. Og det kan godt være,
at forbrugeren foretrækker en kaffemaskine fra en anden producent, men det
betyder ikke, at det også er der, de vil
købe køleskabet.
LYS FORUDE, MEN …
Der findes allerede i dag flere producenter, der arbejder med en hvis grad
af åbenhed og interoperabilitet og ikke
mindst bliver 2018 året, hvor flere
producenter lancerer én central app til
styring af deres forbundne apparater
og potentielt indlemmer nogle af deres
samarbejdspartneres produkter i appen.
Men der er konkurrerende åbne platforme, og selvom dette gør, at markedet
bliver mindre fragmenteret, så giver
dette stadig ikke den fulde åbenhed,
som kræves for at skabe det endelige
gennembrud for det smarte hjem.
Men grundtanken er til stede, for det
er åbenlyst, at udviklingen går i retning
af, at forbrugerne vil have fuldstændig
valgfrihed, og som flere producenter
udtalte i løbet af CES, så giver det ikke
mening med et lukket system.
12
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PLATFORMENES KAMP
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

Noget, der stod klart under årets CESmesse, var, at det trækker op til kamp
mellem de forskellige platforme for talestyring og kunstig intelligens. De personlige assistenter var overalt, og særligt
Google Assistant og Amazons Alexa var
at finde i en lang række producenters
produkter, men også Samsungs Bixby
vakte opmærksomhed på messen.
Faktisk vil rigtig mange producenter
byde på muligheden for at bruge talestyring til deres produkter inden for de
kommende par år, mens flere allerede i
det små er begyndt på at tilbyde muligheden.
Selvom mange måske har svært ved
at forestille sig at tale med køleskabet,
så er det, hvis vi skal tro fortalerne for
talestyrings-teknologien, langt den mest
intuitive måde at styre hjemmet på, og
det er derfor, der er kamp om, hvilken
talestyrings-platform, der skal blive den
dominerende.
Og talestyring handler om langt mere
end bare at komme med kommandoer til
hjemmet, for bagved ligger yderst avanceret teknologi med kunstig intelligens,
som ikke bare skal kunne forstå kommandoer, men også naturlig tale – og kende
forskel på forskellige medlemmer af husholdningen.
De fleste kender Siri, som er Apples
personlige assistent på iPhonen, og det
er også den eneste personlige assistent,

der i øjeblikket forstår dansk. Men Apples
system er relativt lukket, og det stiller dem
i en vanskelig situation, hvis de gerne vil
være dem, folk bruger, når de taler med
deres hjem.
Og det er her, at Amazon, Google og
til dels Samsung byder på en mere åben
tilgang til de personlige assistenter, og
flere producenter som Whirlpool, Philips
og LG byder på muligheden for at bruge
både Alexa og Google Assistant til intelligent styring af produkterne. Bosch har
på samme måde tidligere fremvist den
lille køkkenrobot og assistent, Mykie.
BIXBY
Bixby er Samsungs bud på en intelligent
assistent og talestyring. Bixby er i første
omgang blevet implementeret i seneste
generation af Samsung-telefoner. Styringen af hjemmet vil så ske sammen med
SmartThings-appen. Samsung er yderligere med i Open Connectivity Foundation, der er et bud på en åben standard
for IoT – tingenes internet. Der er mere
end 40 brands med i denne standard, og
tanken er, at de alle skal kunne tale sammen. Samsung ser desuden gerne, at
andre producenter også bruger Bixby.
Bixby kommer til hvidevarer og fjernsyn i Danmark i Samsungs næste produktcyklus, og der arbejdes på en dansk
version. Der er dog endnu ingen dato på
denne.

TAL TIL ALT I DIT HJEM
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

GOOGLE ASSISTANT
Googles egen intelligente assistent var
at se overalt på årets CES-messe i Las
Vegas. Som det er tilfældet med Bixby
skal man kunne bruge Assistant til at
styre hjemmet med takket være de mange
produkter, der er begyndt at integrere
systemet. Og ligesom med Bixby fungerer Assistant som en intelligent assistent,
der via talestyring kan hjælpe med at
finde oplysninger, sende mails og meget
andet.
Det vides endnu ikke, hvornår Google
Assistant kommer i en dansksproget version.
ALEXA
Amazons Alexa har et forspring i forhold
til de andre intelligente assistenter, da det
var det første, der opnåede almen udbredelse, i hvert fald på det amerikanske
og britiske marked, blandt andet på grund
af den lave pris på systemet.
Og Alexa er da også indbygget i en
lang rækker produkter, hvor assistenten
byder på både talestyring af alt fra Spotify til hvidevarer, også fra FEHA’s medlemmer.
Der er ikke umiddelbart planer om en
dansk version af Alexa, der i øjeblikket
kun findes på engelsk og tysk.

KOMPLEKSE INSTRUKTIONER OG
LÆRING
Landechef Claus Holm fra Samsung
fortalte, at man kan give deres stemmestyringssystem komplekse instruktioner,
som for eksempel at bede assistenten om
at finde fotos, man har taget et bestemt
sted og sende dem til en bestemt person.
Han understregede vigtigheden i, at
man skal kunne bruge naturlig tale, når

man gør det, og at det er lige så vigtigt,
at assistenten er i stand til at genkende
individer i en familie, så hver enkelt person får sin egen, personlige interaktion
med den. Samsungs bud på den intelligente assistent hedder Bixby.
Men kunstig intelligens handler om
mere end bare det. Fra LG lød det, at
produkterne også skal kunne lære, hvordan man bruger dem. For eksempel skal
klimaanlægget kende ens vaner, mens
robotstøvsugeren skal lære hjemmet at
kende, om man har husdyr, og hvornår
den kan gå i gang med støvsugningen.
LG fortalte, at talekontrollen er afgørende for deres strategi, og at de arbejder
tæt sammen med Google, hvor Google
Assistant giver LG adgang til talestyring,
mens Google får adgang til et bredt udvalg af produkter, herunder hvidevarer.
APPS UD I KULDEN
Det handler om at kunne styre hjemmet
intuitivt, og her kan netop talestyring
og intelligente assistenter gøre den helt
store forskel.
Faktisk pegede flere eksperter under
CES på, at naturlig tale, talestyring og
intelligente assistenter kan tippe læsset
for det smarte hjem.
I øjeblikket er et af de helt store problemer fragmenteringen af markedet for

Google vil gerne være standard for talestyring, og i hele Las Vegas kunne man finde levende
assistenter, der kunne hjælpe.
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▲

SIRI
De fleste kender Apples Siri, der da også
er den eneste intelligente assistent, der i
øjeblikket forstår dansk. Men udbredelsen af Siri til hjemmets produkter halter
noget efter Amazons og Googles bud på
stemmestyring. Dog fungerer det både
til Philips Hue og Ikeas bud på smarte
pærer samt en lang række andre produkter, dog endnu ingen småapparater eller
hvidevarer.

Et overordnet tema på årets CES var talestyring af hjemmet. Det var der ingen
tvivl om, når man bevægede sig rundt
på den enorme messe i Las Vegas, hvor
særligt Amazon Alexa og Google Assistant fyldte meget i landskabet, ligesom
talestyring fyldte meget ved de forskellige pressemøder og paneldebatter i forbindelse med messen.
Talestyring handler i høj grad om kunstig intelligens, for det er helt afgørende
for gennembruddet for talekontrol, at
forbrugerne kan bruge et naturligt sprog,
når de taler til deres digitale assistenter i
modsætning til at bruge kommandoer,
som man skal tillære sig.
Derfor er den kunstige intelligens og
muligheden for naturlig interaktion en
central del af strategien for de virksomheder, der arbejder med denne form for
talestyrede assistenter.
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ANNONCE

Der er også kamp om,
hvad man skal bruge
til talestyring. Her en
hybrid mellem en
højttaler og en tablet.

Man skal kunne
tale med alt i
hjemmet.
Her en luftrenser
fra LG.

det smarte hjem, hvor man risikerer at
skulle bruge adskillige forskellige apps
for at styre hjemmet. Men hvis man kan
nøjes med at tale til én enkelt assistent,
der så kommunikerer videre med de
enkelte produkter, så bliver livet langt
lettere for forbrugeren, hvilket kan føre
til det helt store gennembrud for det
smarte hjem.

Den helt rette mængde
vaskemiddel.
Når i-DOS er aktiveret, bliver
vaskemidlet doseret automatisk
og præcist – helt ned til den
mindste milliliter. Indbyggede
sensorer registrerer vasketøjets
mængde, type, hvor snavset
det er, og justerer proces og
vaskemiddel derefter. Det
betyder, at du får perfekte
vaskeresultater og samtidig
sparer vand og vaskemiddel.

SMARTE HØJTTALERE SOM PORT
TIL DET SMARTE HJEM
Flere producenter byder eller kommer
til at byde på stemmestyring gennem
egne produkter som mobiltelefoner,
fjernsyn eller køleskabe, men rigtig mange
producenter tilbyder muligheden for at
styre hjemmet gennem højttalere eller
små robotter som LG’s CLOi, som man
kan placere rundt om i hjemmet.
Denne relativt diskrete løsning har
den fordel, at mange af disse produkter
er billige og kan placeres rundt om i
hjemmet for let adgang til den smarte
assistent. Særligt Amazon har solgt smarte højttalere med Alexa indbygget, men
denne type højttalere kunne findes overalt på messen.
Og netop denne nemme adgang til
stemmestyring ventes at komme til at få
en domino-effekt i forhold til, hvordan
forbrugerne vil tage imod det smarte
hjem, da det gør det tilgængeligt for de
fleste.
Det betyder så også, at de på den måde
vil kunne opdage fordelene ved stemmeaktiveret styring af hjemmet, uanset om
det måtte være ved hjælp af Google Assistant, Bixby, Alexa eller Siri.

14
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blikket støve sit skole-engelsk af, hvis
man vil gøre brug af stemmestyring i
Danmark, for i øjeblikket forstår hverken Bixby, Alexa eller Google Assistant
dansk.
Ifølge Claus Holm fra Samsung er der
en dansk version af Bixby på vej, men
der er ingen forlydender om, hvornår
den skulle komme. Der er også tale om
en dansk version af Amazon Assistant,
men heller ikke her er der nogen dato.
Og Alexa er efter al sandsynlighed det
system, der er længst fra Danmark, da
Amazon ikke opererer direkte i Danmark.
Og hvis man skal tro eksperterne, så
er manglen på dansk talestyring en væsentlig hæmsko for det folkelige gennembrud for det smarte hjem, for folk vil –
forståeligt nok – gerne have, at det er
så nemt som muligt at bruge. Og talestyring bliver hele tiden mere intelligent
og nemmere at bruge – hvis man ellers
kan overvinde hurdlen med at tale
til sit hjem.

▲

TALER IKKE DANSK …
Desværre skal man som det ser ud i øje-

Fordele med
Bosch i-DOS:
Sparer tid.
Vælg automatisk program og få
en 40°C vask klar på lige over en
time.
Sparer vand.
Med det automatiske doseringssystem kan du spare hele 7.000
liter vand på et år.*
Sparer vaskemiddel.
Du sparer ikke bare vand, men
bruger også op til 30 % mindre
vaskemiddel.

Læs mere på bosch-home.dk

* Institute for Applied Ecology, rapport fra
september 2010 “Saving potential of i-DOS“ og
baseret på gennemsnitligt 220 tøjvaske pr. år.

Maskinerne bliver
klogere. Heldigvis.
Endnu en forenkling af hverdagen fra Bosch.
i-DOS registrerer automatisk, hvor meget vasketøj du
lægger i, hvor snavset det er, og doserer den nøjagtige
mængde vaskemiddel. Læs mere om i-DOS og vores
100 dages returret på bosch-home.dk

Bosch er nr. 1 i Europa,
når det gælder hvidevarer i 2017.
Kilde: Euromonitor, salgsvolumen 2017

Hvidevarerne – og den lille assistent, CLOi, var i centrum under LG’s pressemøde.

ASSISTENTER I CENTRUM

derfor er vigtigt med partnerskaber, der
kan være med til at styrke platformen.

AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

HJEMMET VAR STJERNEN PÅ CES

Hvidevarer og småapparater har sjældent
haft centralt fokus på CES, hvor det –
som også messens navn tilsiger – traditionelt er forbrugerelektronik, der er
løbet med opmærksomheden. CES står
for Consumer Electronics Show.
Men i år havde hvidevarerne en
særdeles fremtrædende plads under LG’s
og Samsungs stort anlagte pressemøder
forud for selve messen, hvor hvidevarerne fyldte meget på scenen.
For begge koreanske virksomheder
handler det om, at hvidevarer de seneste
nogle år er blevet en vigtig del af strategien, og begge har på relativt kort tid
formået at kapre globale markedsandele.
Men en anden årsag til det store fokus
på hvidevarerne er uden tvivl udviklingen
hen mod det smarte hjem, hvor alle produkttyper i teorien kan være forbundet,
og her er hvidevarerne netop grundelementer i hjemmet.
SKELLENE UDVISKES
IoT er med til at udviske skellene mellem forskellige produktkategorier, da
de alle på sigt vil kunne kommunikere
indbyrdes, men for forbrugerne vil det
også betyde, at skellene mellem brands
udviskes, for hvis det hele alligevel kan
tale sammen, så er det ligegyldigt, hvilket logo der er på hjemmets forskellige
apparater.
Derfor vil de to virksomheder tilbyde
16
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en helhedsløsning til det smarte hjem,
der skal gøre det interessant for andre
producenter også at samarbejde med
netop dem. Jo flere brands, der er
tilknyttet en bestemt platform, jo mere
interessant bliver netop den platform
for forbrugerne, for det er de færreste,
der ønsker at blive fastlåst til et bestemt
brand, hvis de skal ud at købe nye produkter til deres smarte hjem.
Både LG’s og Samsungs pressemøder
virkede som reklamer for netop deres
valgte IoT-platform, hvor et af budskaberne netop også var, at det ikke giver
mening med et lukket system, og at det

Også Vestel havde taget hvidevarer med på standen.

Ikke alene fik hvidevarerne meget plads
på scenen, de fik også mere omtale,
end man er vant til ved denne form for
arrangementer, hvor det typisk er et nyt
fjernsyn eller en ny mobiltelefon, der er
stjernen.
Denne gang løb hjemmet og den samlede løsning med opmærksomheden, især
den integrerede løsning, hvor forbrugeren
kan tale med hele hjemmet via en digital,
intelligent assistent. Assistenten er den,
der fortæller en, hvilke planer man har,
ligesom det er den, der sørger for at skrue
op for varmen, når man kommer hjem,
eller som man på sigt kan bede om at forvarme ovnen eller sige, om vasken er klar.

PRODUKTNYT

DEN NYE STAVBLENDER FRA SMEG:

HAV DET SJOVT I KØKKENET

Dine gæster vil elske de lækre retter, du kan lave med den alsidige HBF02-stavblender fra SMEG, der er nem at bruge og har et let-genkendeligt 50’er-design.
Stavblenderen er designet til at være holdbar, funktionel og handy med dens ergonomiske greb og er uundværlig, når det skal gå hurtigt i køkkenet. Den praktiske
hastighedskontrol på toppen af grebet, gør den nem at bruge, mens turbo-funktionen udnytter 700W-motoren fuldt ud. Det nye medlem af SMEG-familien kan også
blende og hakke selv de sejeste grøntsager med det bedst mulige resultat.
Skaftet og skærene i rustfrit stål, kombineret med det eksklusive FLOWBLENDsystem, sikrer gode skære-resultater og nem tilberedning, samtidig med at designet
gør stavblenderen til et dekorativt element i køkkenet.
Stavblenderen byder også på en lang række tilbehør, der giver nye muligheder,
nemlig bæger, hakkekniv, beholder samt piskeris.

MIELE EMHÆTTE
BEDST I TEST
FOR TREDJE ÅR
I TRÆK
Tre ud af tre. Mieles emhætter har vundet titlen som Bedst i Test i de tre år,
TÆNK har testet emhætter.
Seneste skud på stammen er Mieles
PUR 68 W, der roses for dens lave lydniveau, høje brugervenlighed samt gode
udsugning og fedtfiltrering.
Sidste år vandt Mieles DA 6096 W
testen, og året før var det DA 429-6,
der løb med sejren.

ASKO LAUNDRY MODTAGER DEN PRESTIGEFYLDTE
DESIGNPRIS: RED DOT AWARD
ASKO Pro Home Laundry-konceptet har modtaget
designprisen Red Dot som årets bedste vaskemaskine
og tørretumbler.
En jury bestående af 39 uafhængige designere og
designeksperter fra hele verden har tildelt ASKOs Pro
Home Laundry-koncept den prestigefyldte designpris,
Red Dot Award Best of the Best. Prisen uddeles hvert
år til det bedst designede produkt inden for en lang
række kategorier. ASKO Laundry vandt prisen som
årets bedste produkt i kategorien husholdningsapparater og -produkter.
Jon Carlehed, ASKO Global Design Manager, udtaler i anledningen af tildelingen: “Vi tror, at blandingen
af pragmatisme og et sofistikeret udtryk er den vindende
kombination, der overbeviste juryen. Det stilsikre, rene
og humanistiske udtryk er et fremragende eksempel på
skandinavistisk design og illustrerer på glimrende vis
forskellen på ASKO og vores konkurrenter.”
Vinderprodukterne kommer fra ASKO Logicserien; Vaskemaskine W4086C.W og Tørretumbler
T408HD.W.ASKO.
HVIDVARE-NYT 1 • 2018
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NY, SMARTERE FAMILY HUB
På CES-messen præsenterede Samsung
den næste generation af de prisvindende
Family Hub-køleskabe. Dermed fortsætter
Samsung deres nytænkning inden for køleskabskategorien. Som vinder af ”2018 CES
Best of Innovation” sætter Family Hub en
ny standard for det forbundne hjem.
Family Hub 2018 bliver mere intuitivt
og intelligent med tilføjelse af Bixby Voice
Control og dets integration med Samsungs
SmartThings økosystem, der giver et nyt
niveau af smart opkobling til det rum, hvor
vi tilbringer mest tid - køkkenet. Brugere
kan styre og overvåge deres forbundne
hjem direkte fra Family Hub-skærmen. Ud
over at tjekke, hvad der er i køleskabet fra
supermarkedet eller efterlade en besked til
børnene efter skole, kan brugerne nu også
se, hvem der er ved hoveddøren, justere
termostaten, holde øje med en sovende
baby i et andet rum og meget mere.

NESPRESSO HYLDER
KAFFENS OPRINDELSESLANDE
Nespresso lancerer to nye limited edition kaffer – Arabica Ethiopia Harrar og Robusta
Uganda – der hylder kaffens oprindelseslande.
Med de to seneste limited edition kaffer fra Nespresso, Arabica Ethiopia Harrar
og Robusta Uganda, tager Nespresso kaffeelskere med på en rejse tilbage til kaffens
oprindelseslande. De nye kaffer er inspireret af myterne om kaffens oprindelse og
er henholdsvis fra Etiopien, som er oprindelseslandet for Arabica-kaffebønnen, og
Uganda, der menes at være et af oprindelseslandene for Robusta-kaffebønnen.
”Hos Nespresso tror vi på, at kaffens rejse er lige så vigtig, som dens smag. Med de
nye limited edition kaffer ønsker vi at tage kaffeelskere på en rejse til kaffens arnesteder. De fascinerende historier om kaffernes oprindelse er fundamentet for de kaffer,
vi drikker og elsker i dag, og de har givet os mulighed for at udvikle Arabica Ethiopia
Harrar og Robusta Uganda. To kaffer, der i sandhed demonstrerer de forskellige
smagsprofiler fra deres respektive oprindelseslande,” fortæller marketingdirektør Gitte
Sarlvit, Nespresso.
SMAGSPROFIL FOR DE TO NYE LIMITED EDITION KAFFER
Arabica Ethiopia Harrar – En udsøgt espresso med noter af modne frugter og friske
blomster samt en fløjlsblød smag. Lavet på 100 % Arabica-bønner fra Harrar, der er
den region, hvor kaffe for første gang blev
kommercialiseret og eksporteret
globalt i stor skala.
Intensitet: 5.
Robusta Uganda
– En overraskende
sød og uimodsigelig
intens kaffe rig på
kakaonoter. Lavet på
100 % Robusta-kaffebønner.
Intensitet: 10.
18
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SEGWAYS
OG ELDREVNE
LØBEHJUL
BLIVER
LOVLIGE I
TRAFIKKEN
Segways og løbehjul med elmotorer
er elsket af både børn og voksne. Alt
bliver pludselig meget sjovere, når
løbehjulet har en motor. Uniwheels,
hoverboads og segways er hurtigt
blevet utroligt populære til både sjov
og transport. Indtil nu har der dog
lige været det ’aber dabei’, at de ikke
er lovlige i trafikken – men det er de
nu.
I første omgang er der tale om en
forsøgsordning for OneWheels og
Segways samt elcykler, el-skateboards
og el-løbe-hjul, som alle står til at få
pålagt en fartgrænse på 20 km i timen.
Hos Witt A/S, der satser stort på
deres nye division – Witt E-Commute – fremtiden for personlig mobilitet, hilses det nye lovforslag
velkommen. Salgs- og produktchef
for Witt E-Commute, Thomas Jæger
Molzen, udtaler: ”I en tid med flere
og flere af denne type køretøj, er
det nødvendigt at få nogle regler at
forholde sig til. Vi glæder os over,
at vi nu i Danmark endelig kan følge
med udviklingen i resten af verden,
når det gælder lov-ligheden og fremtiden for personlig transport.”

De populære slow juicere Witt by Kuvings C9600- samt C9700 serierne har
igen vundet Bedst i Test – denne gang i svenske Aftonbladet.
Med en slow juicer kan du indtage alle dine grøntsager flydende. Du skal
blot tænde for maskinen, fodre den med de ingredienser, du ønsker, og
maskinen laver en perfekt juice til dig. Fri for frugtkød men sprængfyldt med
vitaminer og mineraler. Det er flydende sundhed.
Med en Witt by Kuvings C9600-/C9700 slow juicer får du en juicer, som
presser hele frugter og grøntsager, hvilket betyder, at du nu kan ’slow juice’
uden at skære ingredienserne i små stykker. Det særlige ved en slow juicer
er, at den kværner frugter og grøntsager, hvorved juicen får en længere
holdbarhed, idet juicen iltes mindst muligt. Juicen kan
opbevares i køleskabet i op til 3 døgn i en lys- og
lufttætbeholder. Det betyder, at du kan lave en større
mængde juice ad gangen, og derved spare både tid
og rengøring. Når frugt og grønt kværnes, opnår
du en mere fyldig smag og bedre udnyttelse af
råvarerne.
Witt by Kuvings slow juicere høster gentagne gange Bedst i Test og senest fra svenske
Aftonbladet, som bl.a. har testet efter
udvindingsprocent, lyd, betjening og juicekonsistens. Witt by Kuvings har ydermere
bl.a. vundet Bedst i Test
Berlinske Tidende,
samt fra norske
Carina
Hultin
Dahlman
og TV2
Norge.

LG ELECTRONICS
LANCERER THINQ
TIL SINEAI-INITIATIVER
LG Electronics annoncerer ThinQ, som fra
2018 skal være fællesnævneren i alle husholdningsapparater, forbrugerelektronikprodukter
og tjenester, der anvender kunstig intelligens.
LG’s ThinQ-produkter og -tjenester vil alle
have mulighed for at anvende læring og kommunikere med hinanden gennem en række
AI-teknologier fra andre partnere samt LG’s
egen AI-teknologi, DeepThinQ.
LG lagde fundamentet for sin AI-indsats
ved CES 2017 med introduktionen af DeepThinQ, hvilket blev efterfulgt af en række
initiativer såsom at inkludere Wi-Fi i alle
premium-apparater lanceret i år. I juni sidste
år åbnede LG sit Artificial Intelligence Lab i
Seoul med selskabets CTO i spidsen. Centeret
skal sammenkæde alle virksomhedens forskellige AI-initiativer inden for teknologier, der
genkender, udleder og lærer fra stemmer,
videoer og sensorer.
“Formålet med ThinQ er at fremhæve, at
LG’s intelligente produkter altid har dig i
centrum for at gøre dit liv bedre,” siger Han
Chang-hee, Head of LG’s Global Marketing
Center.
”AI er det næste grænseområde inden for
teknologi, og vi har et ansvar for at gøre AI
mere tilgængelig og mindre skræmmende.”

IROBOTS ROBOTSTØVSUGERE BLIVER LIDT SMARTERE
Det intelligente Smart Home er kommet for at blive, og vi stræber alle efter
løsninger, som letter vores hverdag.
Vores gadgets bliver simpelthen mere
og mere uundværlige, og robotstøvsugeren er ingen undtagelse. Hos iRobot
arbejder de i takt med trenden, og alle
Wi-Fi-modellerne er nu kompatible
med IFTTT, hvilket betyder ekstra lir
for ”tech-nørden”.
iRobots Roomba® Wi-Fi®-tilsluttede
robotstøvsugere er nu kompatible med
IFTTT (If This Then That), en gratis
web-baseret platform som gør det muligt for brugeren at få endnu mere ud af
apps, tablets og telefoner. Med iRobot
IFTTT Applets kan Roomba-ejere nu
automatisere rengøringen yderligere og
derigennem sikre, at den intelligente

Roomba agerer præcis, som du ønsker
det.
• Højt pollental eller dårlig luftkvalitet?
-> Øger Roombas rengøringsfrekvens
med brug af IFTTT vejrservice-triggere
• Indkommende opkald? -> Pauser
Roomba, mens du snakker i telefonen
• Tager du hjemmefra? -> Roomba
går automatisk i gang med sine pligter
”Der er ingen mangel på smart-enheder, som forbrugeren kan integrere i
sit hjem. Udfordringen kan ligge i at
få disse enheder til at interagere sammen på en sammenhængende måde,”
siger Gary Hall, senior director of digital product management. ”Fra stemmestyring, så som Amazon Alexa og

Google Assistant, til IFTTT Applets,
forsøger iRobot kontinuerligt at hjælpe
Roomba-ejere med at automatisere og
lette de daglige rengøringsopgaver. ”
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WITT BY KUVINGS
SLOW JUICER BEDST I TEST
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GORENJES OMSÆTNING
PÅ SIT HØJESTE I FEM ÅR
Gorenjes omsætning i 2017 var på sit højeste i fem år, og virksomheden forventer en
vækst på kerneaktiviteter på 10% i 2018.
Gorenje Group opnåede sit mål i forhold til omsætning i 2017. Væksten i omsætning stammer i høj grad fra salg på markederne i Rusland, Ukraine, Holland, Mellemog Fjernøsten, USA, Asien og Australien.
Driftsresultatet blev 21,7 mio. euro, mens overskuddet lå på 1,2 mio. euro med en
anslået omsætning på 1,307 mia. euro. Driftsresultatet og overskuddet kommer efter
en række tiltag i forhold til de negative markedsforhold, særligt i forhold til rå- og
bearbejdede materialer. Planen er at omsætning og profit skal udvides i 2018, blandt
andet ved større salg uden for Europa samt et øget fokus på innovation og premiumprodukter.

BRYG KAFFE SOM EN ÆGTE BARISTA
Livet er for kort til dårlig kaffe. Caféerne har ikke længere eneret på at brygge den
bedste kaffe: Sage the Oracle™ lader dig nyde ægte cafékaffe derhjemme – og nu er
vidundermaskinen kommet i en touch-udgave.
Verdens første fuldautomatiske, manuelle espressomaskine kværner, doserer og
tamper (presser) kaffen, som er noget af det
sværeste ved at brygge en espresso. Udover
gode, friskmalede bønner ligger hemmeligheden bag en perfekt afbalanceret kop espresso,
latte eller americano i selve trykket, dvs at
kaffen tampes med et korrekt tryk. Derved
får vandet den perfekte gennemløbstid, og
kaffens smagsolier kommer til deres ret.
”Sage the Oracle er en kaffemaskine, der er
tilpas manuel til at tilgodese kaffe-feinsmeckeren, men samtidig tilpas automatisk til, at
alle kan være med”, fortæller Henrik Buur,
salgsdirektør hos Witt A/S, der er distributør
af Sage i Skandinavien.

MEGET MERE MIELE HOS POWER
I LYNGBY
Power i Lyngby har slået dørene op til et spændende og inspirerende Miele Center
med et bredt udvalg af hårde hvidevarer til køkkenet. Satsningen er baseret på et godt
samarbejde mellem Miele og Power, og samtidig har Power haft et stort ønske om
at kunne tilbyde kunderne en ny og anderledes hvidevareoplevelse. Det er nu muligt
med det moderne butikskoncept.
INDVIELSE, KAGER OG KONKURRENCE
Indvielsen af det nye Miele Center blev fejret mandag den 6. januar 2018 med en
fest i butikken med både snoreklip og champagne og besøg af Ditte Julie Jensen fra
”Den Store Bagedyst”.
Det inspirerende Miele Center hos Power viser kunderne en bred vifte af Mieles
produkter til køkkenet. Og det sker inden for nogle rammer, som gør, at medarbejderne i butikken langt bedre end tidligere
kan rådgive kunderne og demonstrere
kombinationsmuligheder på tværs af de
enkelte produkter.
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Kæmpesuccesen fra
udlandet er lige om
hjørnet. Glæd dig til
Miele Blizzard CX1
Mieles nye poseløse støvsuger
Blizzard CX1 blev introduceret
syd for grænsen sidste år – og
med kæmpe succes. Nu kan vi
med glæde fortælle, at den kommer her til Danmark til marts. Så
ryd hylderne, og gør plads i butikken, for nu lander Mieles første
poseløse støvsuger!
Blizzard CX1 har Mieles innovative Vortex-teknologi, der sikrer
en formidabel rengøringsevne.
Med en strømningshastighed på
over 100 km/t sørger teknologien
for perfekt indfangning af både
grovere snavs og finstøv. Også
tømningen af Blizzard CX1 er
særlig hygiejnisk, da den grovere
snavs og finstøvet tømmes separat. Finstøvet bliver indfanget i
en separat beholder ved hjælp
af Mieles Gore® CleanStream®
finstøvsfilter.
Stor markedsføringspakke
En banebrydende introduktion
som denne kommer naturligvis
ikke til at gå stille af. Miele bakker alle sine forhandlere op med
en kæmpe introkampagne, der
både kan opleves på TV, print
og online. Vi stiller samtidig flotte
POS-materialer og brochurer til
rådighed for butikkerne, så du
også er klædt på til tænderne, når
… MIELE … BLIZZARD … CX1
… gør sin spektakulære entre.
Med håbet om, at I alle vil tage
godt imod det nye medlem af
Miele-familien, ønsker vi alle
vores forhandlere et RIGTIGT
GODT SALG!

En stærk nyhed er landet
Mieles poseløse støvsuger Blizzard CX1 med innovativ Vortex-teknologi.
Til alt det, du virkelig holder af.
Miele. Immer Besser.

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

SMEG – FRA 1947,
NY I FEHA
AF HENRIK EGEDE

D

en opmærksomme trafikant i
København vil have opdaget, at et
nyt showroom har set dagens lys på
adressen Vesterbrogade 39.
Det er den italienske hvidevareproducent SMEG, der nu stolt viser sine
produkter frem på adressen. SMEG
– der tidligere i Danmark var distribueret af bl. a. Witt – har valgt at satse på
kvalitets- og designbevidste forbrugere i
de nordiske lande:
”Vi satser fra nu af langt mere fokuseret på Skandinavien. Vores produkter er
allerede kendt af mange – bl. a. på grund
af deres unikke design. Vores mål er at få
afsætningen op i det niveau, som vores
brand og kendskabet til SMEG berettiger til”, siger Ingemar Erlandsson, analysechef for SMEG i de nordiske lande.
Hvidvare-Nyt møder Ingemar og
hans kollega, servicechef Jörgen Strid,
i SMEGs nordiske hovedkontor en
solfyldt novemberdag på Dockplatsen 1
i Malmö – havneområdet, som tidligere
var forladt af mus og mænd, men som i
dag nærmere ligner noget, der er klippet
ud af San Francisco.
SMEG har her sit sydsvenske showroom – og ca. 40 medarbejdere med
ansvar for salg og service i Skandinavien.
I spidsen for den ny satsning er Stefan
Lebrot, tidligere Electrolux.
Efter at være distribueret gennem
partnere startede SMEG for sig selv i
Sverige i 2005, i Danmark i 2007. Nu er
tiden kommet til at øge satsningen – og
til at melde sig ind i FEHA.
”Vi er klar til at træde fuldt ind på
markedet – og også i brancheforeningen. Vi er kommet for at blive – og for
at øge vores markedsandel i et marked,
hvor vi er overbevist om, der er plads til
os”, siger Ingemar Erlandsson.
SKAL TAGE SIG PÆNT UD
Virksomheden startede i efterkrigstiden i
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Italien. Nærmere bestemt grundlagt i
1947 af Vittorio Bertazzoni med udgangspunkt i byen Guastalla, mellem
Bologna og Milano (se faktaboks).
SMEG har i dag tre fabrikker i Norditalien – og er, ligesom fx Miele, fortsat
en familieejet virksomhed.
SMEG har haft udgangspunkt i komfurer. Ideen var, at den allestedsnærværende italienske interesse for mad og
madlavning krævede lokal teknologi.
SMEG er i dag stadig aktiv på komfurområdet – senest med lanceringen af det
brede og farverige Portofino-komfur (se
andetsteds på siden).
Siden er det gået slag i slag. I mangen
en film ses et SMEG køleskab med de
karakteristiske runde former – og ofte
også med en af de karakteristiske farver.
Om nogen står SMEG for, at hvidevarer ikke er hvide. Og for, at produkter
til hjemmet skal ses og designes. Gerne
med retro-look.
”Skandinaviske forbrugere er så designbevidste, at de også vælger ud fra,
om køleskabet eller komfuret tager sig
pænt ud. Her kan vi bestemt være med”,
siger Ingemar Erlandsson – og viser i det
svenske showroom flere eksempler på, at
moderne teknologi lader sig kombinere
med fx ”country style” udseende og
betjening.
”Hvorfor vore produkter er med i så
mange film? Ja, det er ikke nødvendigvis,
fordi vi har aftaler med alle filmskaberne.

Det har også noget at gøre med deres
design …”, smiler analysechefen.
OGSÅ SDA OG PROFESSIONEL

SMEG vil for mange være synonymt
med komfurer og spektakulære køleskabe – i mange kulører.
SMEG er dog, i dag, mere. Virksomheden har også vask og opvask. Og
SMEG har, som noget relativt nyt, også
et bredt sortiment inden for SDA, små
elektriske husholdningsapparater. Igen
her spiller designet og ”pastelfarverne”
en hovedrolle.
”Se nu den her”, siger Ingemar Erlandsson om en lysblå køkkenmaskine i
det soloplyste showroom. Væk med skålen – og så ses det tydeligt, at overdelen
er designet som … en zeppeliner! Unikt
– og det lidt specielle, der måske gør, at
SMEG er mere kendt i markedet end
den aktuelle markedsandel tilsiger.
Citruspresseren på hylden ved siden
af har også sit eget ”rumfarts-look” – og
sådan er det hele vejen igennem.
Endelig er SMEG aktiv inden for det
professionelle område – med salg til
storkøkkener, restauranter og vaskerier.
Skulle det ny medlem ønske sig noget
af deres brancheforening, så ville det
være en FEHA Commercial, der samlede de fælles interesser for producenter
i det kommercielle marked:
”Det ville være toppen”, siger servicechef Jörgen Strid til Hvidvare-Nyt.

OM SMEG
Smeg er en italiensk hvidevareproducent med
base i Guastalla, som ligger i nærheden af
Reggio Emilia i Norditalien. Smeg drives i dag af tredje generation af Bertazzonifamilien, og videreførelsen af familietraditionen afspejles af koncernens navn, som er
et akronym for ”Smalterie Metallurgiche EmilianeGuastalla”, eller ”metalemaljeringsfabrikken fra Guastalla”.

Nordisk hovedkontor i Malmø –
Dockplatsen 1. Hvor havnen i
Malmø nogle år ”lå øde hen”,
så er den i dag et præsentabelt
hovedkontor for bl. a. SMEG.
Foto: Henrik Egede

Runde former. Her, fra showroom
i Malmø, de karakteristiske runde
former og de pastelagtige farver
fra det ny FEHA-medlem.
Foto: Henrik Egede

SMEG har udgangspunkt i komfurer. Det brede Portofino komfur er seneste
produktnyhed fra SMEG på hvidevarer. Portofino (et pittoresk kystby nær
Genua) er et 90 cm bredt komfur. Det ny komfur kommer i otte forskellige
farver og med tre forskellige konfigurationer: pyrolyse-ovn med gas, pyrolyse-ovn med induktion og en multifunktion-ovn med gas. Foto: SMEG

SMEG er også SDA – her det ny FEHA-medlems bud på en køkkenmaskine
med inspiration i zeppelineren, mellemkrigstidens luftskib. Foto: SMEG

HVIDVARE-NYT 1 • 2018

23

Magasinpost UMM
ID-nr.: 46382

KUNN
TÆNK E DU
E DIG?
E

T DER
ET DER SUGER
ET DER HVISKER
SER G
ODT U
D

Set på
ws
TV2 Ne

Trådløs Toplink® betjening
THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 62 33
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