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Tilbered komplette, sunde måltider til hele familien. Ni intelligente programmer gør det muligt at
tilberede fx pommes frites, stegte ris, wokretter, grøntsager, kød og endda desserter. Når maden er
færdig holder den automatiske funktion den varm, indtil den skal serveres og bagefter kan alle
aftagelige dele kommes i opvaskemaskinen. Madlavning har aldrig været lettere!
Se mere om ActiFry og de forskellige modeller her: www.obhnordica.dk/actifrygenius
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KREATIVE NYHEDER

SMÅAPPARATERNES FORMLAND
Blandt interiør- og designmessen
Formlands flere end 500 udstil-

Sensommerens mindre cool nyhed er, at de nye, fælles-

lere kunne man også finde en

europæiske energimærker først ser ud til at træde i kraft i

række af APPLiA Danmarks med-

2021.

lemmer, der kunne fremvise både

Der er gode grunde til udsættelsen.

nye produkter og nye brands i Danmark.

For det første: ting tager tid i Kommissionen. Tekniske og
administrative detaljer skal afklares – og det færdige lov-
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grundlag ser ud til at være på plads i april 2019.
For det andet: ting tager tid i industrien. Producenterne har
et stort produktionsapparat, der skal omstilles til de nye
krav – og dette tager erfaringsmæssigt to år. Energimærket
griber dybt ind i produktionsprocesserne.
Der er langt til 2021. Forbrugerne og forhandlerne må indstille sig på et par år uden det sædvanlige pejlemærke.
Energimærker glimrede ved deres fravær i markedsføringen
på IFA 2018. Når alle vaskemaskiner (stort set) er A+++,

IFA 2018

må producenterne skille sig ud på anden vis.

Nåede du ikke IFA i Berlin i år? Så kan du i repor-

Vi så derfor på IFA (og ser i markedet) en kreativ mang-

tagen – producent for producent – få overblik over

foldighed af argumenter for de nye, gode produkter, der

årets vigtigste produktnyheder. Var du på IFA? Så

kommer.

kan du få fornyet overblik over al den innovation, der

De nye produkter er opkoblede, interaktive, intelligente,

lige nu præger hvidevarer og elektriske husholdnings-

objektgenkendende, auto-doserende, selvrensende. De

apparater….

sparer vand, de har respekt for fødevarer, de beskytter tekstiler, de er dannet af genbrugte materialer.
De erstatter kogebøger med apps, de giver dig den inden-

33

dørs urtehave, de giver dig præcis det diskrete – eller farvestrålende – design, du har drømt om.
De kan ydermere være rettet til ældre, mennesker med
søvnproblemer, vordende forældre eller single-husholdninger.

DYSON DROPPER LEDNINGEN

Energimærkerne suppleres allerede i dag af kreativ funktio-

for fremtiden er ledningsfri. Hvidvare-Nyt var i

nalitet.

Dyson har udviklet sin sidste støvsuger med ledning,
august inviteret til en præsentation af Dyson V10 i

Læs inde i bladet om de aktuelle, kreative nyheder – pri-

København, hvor teknologien bag den nye stavstøv-

mært fra IFA 2018 og Formland.

suger blev forklaret.
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FORSIDEFOTO: Sundhed fylder mere og mere på IFA,
også blandt APPLiA Danmarks medlemmer. Vi sover
en tredjedel af vores liv, og nye teknologier giver os også
adgang til data om vores søvn.
Foto: Jakob Larsen Medgyesi.

MASTERY
RANGE

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

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

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

BRANCHEN OG VERDEN
NY DIREKTØR I DANSK AFFALD
Charlotte Fischer, tidligere folketingsmedlem for de radikale, er ny direktør for Dansk Affaldsforening.
”Jeg går til opgaven med en stor lyst til at være en del
af den store omstilling, som affaldssektoren står overfor”,
siger Charlotte Fischer, der tiltræder 1. oktober 2018.
Dansk Affaldsforening er en politisk interesseorganisation for de kommunale affaldsenheder – og en medspiller
i industriens daglige arbejde med elektronikaffald.

ET KØLEPRODUKT I
MINUTTET …
Sommeren 2018 satte varmerekorder
– og som heden tog til, blev der sat
markante rekorder for afsætningen af
klimaprodukter som vifter, ventilatorer
og Air Condition udstyr.
“Vi sælger et køleprodukt i minuttet
på nordisk plan”, lød det fra Elgiganten
i starten af august, da termometret
daglig rundede de 30 grader.
Whiteaway/Skousen berettede på
samme tidspunkt om “salg i index 350”,
mens Power ligesom de øvrige havde
som sin største udfordring at fylde lagre
op for at holde trit med efterspørgslen.
Salgschef Jonathan Lorentzen fra
Elgiganten hæfter sig ved, at et klassisk
vinterprodukt – varmepumpen – også
fik et betydeligt mersalg I sommervarmen. “Varmepumpen er en investering
for både de hårde vintermåneder og
glohede sommeruger”, siger han.

SMARTE PRODUKTER I TV2
TV2 Godmorgen Danmark valgte 31. juli at
kigge ind i fremtidens smarte hjem – og præsenterede de morgenfriske for en række netopkoblede produkter fra hvidevarebranchen.
Blandt produkterne sås Sonicare-tandbørsten fra Philips, My Cook Touch fra Witt, LG’s
Twin Wash og Samsungs Family Hub.
”Det smarte hjem kommer til os, produkt
for produkt”, konstaterede TV2s gadgetredaktør Torben Vognsen.

CIRKULÆR ØKONOMI – EN CHANCE FOR DANMARK
Danske virksomheder har en gylden mulighed for at tjene milliard-beløb på genbrug, lyder budskabet fra Carlsberg-formand Flemming Besenbacher i Børsen.
Besenbacher mener, at den cirkulære økonomi kan blive et nyt dansk industrieventyr på linje med vindmølle-industri og energiteknologi. Udnyttes mulighederne
i cirkulær økonomi intelligent, kan Danmark allerede i 2035 have øget bruttonationalproduktet med 45 mia. DKK årligt.
Carlsberg er selv i gang med det cirkulære – i form af en ølflaske fremstillet af
træfibre.

HISENSE TAGER OVER I GORENJE

REGERINGENS PLAN FOR DET CIRKULÆRE

Den slovenske hvidevareproducent (og medlem af
APPLiA Danmark), Gorenje, er i løbet af sommeren
blevet overtaget af kinesiske Hisense.
Hisense har overtaget en aktieandel på 95,4% i det
slovenske firma og købt bl. a. den slovenske stat og
japanske Panasonic ud. Den samlede pris for overtagelsen er ukendt.
Hisense, stiftet i 1969 i Quindao og i dag blandt
verdens førende elektronikproducenter, planlægger
at gøre Gorenje til virksomhedens forsknings- og
udviklingsenhed i
Europa.

”Elektronikaffald indeholder værdifulde metaller og andre materialer, men det erhvervsøkonomiske potentiale udnyttes langtfra i dag”.
Sådan lyder indledningen til initiativ 11 i regeringens nye strategi
for liberalisering af håndtering af elektronikaffald.
Regeringen fastslår, at op mod 50% af indsamlingen går uden om
det officielle indsamlingssystem og at der ”i den nuværende markedsstruktur er lav risikovillighed til investeringer i den nødvendige
teknologiudvikling”.
Regeringen ønsker at liberalisere håndteringen af elektronikaffald,
så certificerede virksomheder fremover kan indsamle elektronikaffald fra husholdninger – og samtidig indføre mere skånsom indsamling, så genbrugspotentialet i udtjent elektronik bedre kan bevares.
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UNIK & COOL
Formland er et godt show, også med SDA nyheder
AF HENRIK EGEDE

HERNING – At underholde 450 midtjyder kl. 8.16 om morgenen midt i rundstykker og kaffe er ikke nødvendigvis en nem
opgave.
Det lykkedes naturligvis Anders Lund Madsen, som holdt
et brag af en åbningstale og efterlod Hal M i Messecenter
Herning smilende og grinende i den sprøde midtjyske sommermorgen.
Temaet var at være ”unik på den cool måde” – og komiker

Madsen brugte markante eksempler fra sit eget liv til at illustrere, hvordan dette mål kan nås. At gengive Madsens krøllede aktiviteter i dette blad ville føre for vidt …
Unik på den cool måde ramte meget godt, hvad messens besøgende derefter kunne se – fx i hal C, hvor APPLiA Danmarks
medlemmer holdt til.
Producenterne og Hvidvare-Nyt har valgt nogle nyheder ud,
som præsenteres her på siden:

GROUPE SEB: KØKKENMINIS – OG GENIUS
Singlehusholdninger (og små husholdninger) vinder frem på
bekostning af storfamilier.
Dette afspejles i WMFs serie af ”køkkenminis”, som Groupe
SEB havde med i Herning.
Her er tale om æggekogere til et æg og andre små produkter, som har flere år på bagen i det tyske marked, men nu
markedsføres stærkere frem i Danmark – rettet mod de små
husholdninger.
I den anden ende af Groupe SEBs stand blev ActiFryGenius

– en opdateret version af ActiFry friture-maskinen – præsenteret.
Det nye produkt baserer sig forgængeren på den patenterede
Dual Motion teknologi og tilbereder nemt alle mulige fødevarer med kun en skefuld olie. Tre varianter: en sort og hvid
med 1,2 liter volumen og en sort, der rummer 1,7 liter.
ActiFry Genius kommer med opskrifter i medfølgende kogebog. Er det ikke nok, har ActiFry allerede en dansk facebookinspirationsgruppe med over 30.000 medlemmer, stiftet af
brugere selv.
40%, måske, flere husholdninger
i storbyer er nu single. Her en
WMF æggekoger til singlerne …

ActiFry Genius – produkt
med egen fanklub!
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THUESEN JENSEN:
BERKEL OG ILLY

For første gang: så står der Witt på SDA produkterne …

WITT MED EGET MÆRKE &
EN BAMBINO
Witt A/S har i årevis ført SDA – små elektriske husholdningsapparater – på markedet under andre navne, fx tidligere WMF
og i dag fx Sage.
Nyt er, at Witt nu også har egen serie. Den var så frisk, at
”malingen næppe var tørret”, som produktchef Henrik Buur
sagde.
Der er tale om en klassisk portefølje af SDA-produkter –
el-kedel, brødrister, filterkaffemaskine mv. Alle i hvid design
og med det diskrete Witt-mærke synligt.
Witt havde desuden en række Sage-produkter med på standen – herunder Sage Bambino, der som den første espressomaskine i sin klasse har fuldautomatisk mælkeskummer og
automatisk bryggetemperatur.
Den lille nye (Bambino) er på det danske marked i oktober.

Thuesen Jensen er et handelshus fra den københavnske
Vestegn, der i år havde Jens Peter Thuesen Jensen, smilende, med på standen.
Nyt hos Thuesen Jensen i år er to agenturer – Berkel og
Illy.
Berkel er et hollandsk kvalitetsmærke med mere end
100 års erfaring inden for SDA – primært high-end pålægsmaskiner og sousvide/vacuumpakkere.
Berkel – der også leverer til professionelle – var på Formland med bl. a. serierne Home Line og Red Line (el-pålægsmaskiner), Berkel Vacuum samt den legendariske Flywheelslicer.
Illy er et agentur for espressomaskiner, som Thuesen
Jensen tidligere har haft og som nu er tilbage i folden. Også
Illy blev præsenteret på Formland

Hollandske Berkel har siden 1898 leveret pålægsmaskiner med
design-kant – her Red Line. Nu i dansk stald hos Thuesen Jensen.

DELONGHI: EGEN KAFFEPROFIL
Italienske DeLonghi er kaffenyheder – og på årets Formland både inden for
filter og espresso.
På filter var nyheden Clessidra – en nydesignet filterkaffemaskine med ”pour
over” funktion, som er godkendt af ECBC – European Coffee Brewing – og dermed klarer de højeste krav til filterkaffemaskiner.
Clessidra er italiensk design – med holde-varm funktion (op til 40 minutter,
baseret på to varmelegemer) og dryp-stop, så der kan serveres undervejs, mens
der brygges.
Clessidra betyder ”timeglas” på italiensk. Og det forstås, når man ser den nye
kaffemaskines form.
På espresso var nyheden en opdateret Primadonna, som nu har et display
med over tyve valgmuligheder – og foruden espresso-kaffe kan brygge iskaffe,
te og chokolade. Familie, venner og gæster kan vælge deres egen ”faste” kaffeprofil på Primadonna.
DeLonghi udvikler samtlige produktnyheder 100% på fabrikken i Treviso,
Italien. ”Byens bedste kaffe – den får jeg derhjemme”, er virksomhedens slogan.
Clessidra fra DeLonghi - italiensk filterkaffe, designet som et timeglas

HVIDVARE-NYT 5 • 2018

7

8

HVIDVARE-NYT 5 • 2018

BUSY
BUILDING
IFA
TEKST OG FOTO: NATALIE DAMM, JAKOB MEDGYESI OG HENRIK EGEDE

IFA 2018 – endnu en fest for elektronikken.
For tiende gang med ”home appliances” med i showet.
For tredje gang keynote fra et APPLiA medlem – i år LG.
Messen danner ikke sig selv. Den bygges.
De to sidste dage før åbningen færdes et virvar af analytikere, journalister og håndværkere i messehallerne.
Her på siden et par indtryk fra de kaotiske før-IFA dage.
Og en patriotisk konstatering. En dansker – H. C. Ørsted
– startede det hele …
På de følgende sider: årets produktnyheder fra APPLiAs producenter.

▲
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NYHED –

V E RT U O P LU S O G V E RT U O
E N N Y D IME N S I O N A F K A F F E
FÅ

30

* I perioden 19.09.2018 – 04.11.2018 (se vilkår og betingelser på www.nespresso.com). Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

–

KAFFEKAPSLER I GAVE
NÅR DU KØBER OG REGISTRERER
EN VERTUO ELLER
VERTUO PLUS*

Vejl. pris

1.899,-

Vejl. pris

2.199,-

Nespresso Boutique København · Nespresso Boutique Magasin Du Nord · Nespresso Boutique Field’s · Nespresso Boutique Rødovre
Nespresso Boutique Magasin Lyngby · Nespresso Boutique Odense · Nespresso Boutique Aarhus · Nespresso Boutique Salling Aalborg

MENNESKE OG MASKINE
I AVANCERET SAMSPIL
TRENDS PÅ ÅRETS IFA
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI / BERLIN

I

FA løb af stablen i begyndelsen af september, og vanen
tro samledes branchen i Berlin til årets messe, der igen i
år havde øget fokus på hvidevarebranchen.

Konklusion: Samspillet menneske-maskine bliver nu mere
avanceret – og en naturlig del af 2020’ernes hverdag.
Til gengæld hørte man kun om energimærker i begrænset
omfang – det er i dag en selvfølge, at apparaterne er i den gode
ende og det nuværende mærke erstattes af et re-skaleret.
IFA 2018 viste en branche i udvikling, og en branche der bliver sværere og sværere at adskille fra den generelle forbrugerelektronik-branche.

WMF
WMF, der tidligere på året blev
overtaget af Groupe SEB, var
også til stede på IFA, hvor de
præsenterede en række nye produkter i den populære KITCHENminis-serie, der nu er oppe på 23
produkter. Den store nyhed var,
at de små køkkenapparater til
små køkkener og singler, nu også
kan fås i en kobberfarvet udgave
– helt i tråd med tidens trend ...
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De seneste år er hvidevarebranchen kommet mere og mere
i rampelyset på elektronikmessen IFA, en udvikling der
hænger sammen med den generelle udvikling i branchen,
hvor hjemmets apparater, store som små, bliver koblet sammen i det intelligente hjem.
Udviklingen går på, at al elektronik i hjemmet skal kunne
tale sammen, uanset om det er en kaffemaskine, en vaskemaskine, fjernsynet eller mobilen.
Mens der i branchen stadig i høj grad er uenighed om,
hvilken standard eller app, hjemmet skal styres med, så
er branchens fragmenterede standarder blevet overhalet
indenom af talestyring og indbygget intelligens.
Nu handler det om, hvem der skal levere talestyringen.
Skal det være Siri, Bixby, Alexa eller Google Assistant?
Hvis man skal gå ud fra, hvilken digital assistent, der var
tydeligst til stede på IFA, så er svaret Google Assistant, der
siden messen er blevet lanceret i en dansk udgave, hvilket
giver den en stor fordel herhjemme.
Også andre trends på årets messe viste, at branchen på
ingen måde er stagneret. Mindst 4% af den årlige omsætning i branchen går til forskning og udvikling. Producenterne viste os på IFA nogle af resultaterne af den investering.

Mange af de fremtidige produkter vil ”tale med os”. På IFA
2018 så vi fx :
• Køleskab, der genkender
familiens individuelle
stemmer. Også hunden!
• Køleskab, der genkender objekterne indeni og
foreslår, at agurken flyttes to hylder ned.
• Ovn, der selv genkender (og følgelig tilbereder) det,
der sættes ind.
• Vaskemaskine, der på tilsvarende vis tager stilling til,
hvad den ”ser”.
• Vaskemaskiner – og nu også en opvaskemaskine – med
auto-dos, så vi kan slå egen intelligens fra, når vi doserer …
• Kaffemaskiner, hvor du har indtastet dine, families og
gæsters kaffeprofil …
• Blender, der selv finder ud af, hvad der ville være godt at
blende, når du først er startet med rødbeden.

BOSCH/SIEMENS
PRODUKTER MED HJEMMEBANEFORDEL
IFA er den trygge hjemmebane for München-baserede Bosch og Siemens. Opkoblede
produkter var i centrum hos de to tyske producenter. Siemens havde fokus på
Connected City – og Bosch bl. a. på produkter, der bruges med Home Connect App’en.
”De smarte produkter fjerner køb-for-tidligt effekten. Fremover vil du opgradere dine
produkter efterhånden som teknologien udvikler sig”, hed det hos Bosch.

Home Connect og sensorer i produkterne giver
nye muligheder: fx en app, der stiller forslag
om bedre placering af varerne i dit køleskab.

SMART GROW
URBAN URTEHAVE HOS BOSCH
Forekommer den bekendt, så er det fordi
designet er udviklet sammen med den
finske start-up virksomhed Plantui, der
tidligere var medlem af FEHA/APPLiA
Danmark. Partnerskabet mellem Bosch
og Plantui blev annonceret på IFA:
Produktet, der bringer patenteret
”middelhavslys” til krydderurterne,
anvender kapsler med de krydderurter
og blomster, du ønsker.

HOME CONNECT

SIEMENS:

BOSCH:

STØRRE VASK/TØR
Afsætningen af ”kombi-hvidevarer”
vokser – og vask/tør kategorien er
ingen undtagelse.
Den nye Siemens IQ 500 har kapacitet til 10 kg. vask og 6 kg. tør og er den
første i sin klasse med wifi-opkobning.
IQ500 har naturligvis auto-dosering.
”At have den er lidt som at have hushjælp”, lød det fra Siemens.
Den nye vask-tør maskine er en opgradering fra den tidligere topmodel,
der havde plads til 8 kg. vask og 5 kg. tør.

BLACK EXCELLENCE
Bosch viste sidste år udskiftelige køleskabsdøre i papegøjefarver (Vario
Style).
Disse blev i år suppleret med en helt
ny serie af Bosch-hvidevarer i stramt
design - Black Excellence-serien.
Filosofien er, at vi tilbringer mere og
mere tid i køkken/alrum – og hvidevarer ikke skal støje og stjæle opmærksomheden. Det sorte, enkle look brydes
kun af de ikoniske Bosch-knapper, hvormed produkterne styres.

FREEINDUCTION PLUS
Siemens præsenterede en ny induktionskogepalde i StudioLine serien.
FreeInduction Plus kan håndtere op
til seks gryder og pander med 56 ovale
sensorer, der automatisk ”læser” den
position og form, dine objekter har.
Den nye induktionskogeplade, der fås
i op til 90 cm bredde, har som noget nyt
to blå LED lysindikatorer, der giver dig
visuelt feedback, mens du laver maden.
12
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FLYT LIGE DEN AGURK …
Bosch går et skridt videre i respekten
for dine fødevarer. I Home Connect
appen er der nu – via kameraer i køleskabet – mulighed for objektgenkendelse og dermed forslag til, hvordan
du arrangerer de indkøbte fødevarer
bedre i køleskabet.
Home Connect app’en er i det hele
taget central i Bosch snye, smarte produkter. I dag rummer Home Connect
1400 opskrifter – og er dermed på vej
til at blive den ”superkogebog”, du
kan ønske dig.

Den urbane
urtehave,
udviklet af
finske Plantui,
er nu hos
Bosch.

SHARP/VESTFROST
UNIK VARMLUFT
Vestfrost i Danmark har overtaget håndteringen af Sharps
hvidevarer i Danmark, og derfor var det kun naturligt, at årets
IFA-rundtur fandt sted på netop Sharps stand på messen.
Her kunne de blandt andet præsentere en induktionskogeplade,
et køleskab med vacuumpakker og – som noget nyt for Sharp
– en tørretumbler.

NY OVN MED AIRSTREAM
Årets store nyhed fra Sharp er ny ovn,
hvor man takket være dens unikke
varmluftteknologi kan bage fem plader med for eksempel småkager. Det
kan lade sig gøre, fordi der samtidig
med, at der bliver blæst luft ind i ovnen bagfra, så også kommer luft ind
fra flere rækker af huller i siderne af
ovnen.
”Det kan lade sig gøre takket være
AirStream-teknologien, hvor der bliver
blæst luft ind på alle niveauer, så varmen bliver fordelt helt jævnt, også selvom man har fem plader i ovnen. Det
gør også, at man kan have forskellige
madvarer derinde, uden at de tager
smag af hinanden.”
”Ovnen har en anden smart feature,
AirCurtain, hvor varmen bliver holdt
inde i ovnen, også selvom man åbner
den for at kigge til maden.”
Det sker ved, at der bliver blæst luft
lodret ved åbningen af ovnen, hvilket
gør, at den varme luft bliver stoppet,
inden den går ud i lokalet.
”Luften gør, at varmluften bliver

bremset fra at komme ud af ovnen.
Ikke alene holder det på varmen, men
man får heller ikke den varme luft op i
ansigtet, når man åbner ovnen.”
FORSEGLING PÅ KØLESKABET
Sharp og Vestfrost lancerer et køleskab
med en smart feature, hvor der er en
vakuum-pakker indbygget i køleskabslågen. Den kan bruges både til, hvis
man vil tilberede mad med sous vide,
men også for at forlænge holdbarheden
af fødevarer, som man vil sætte i køleskabet eller i fryseren, da luften bliver
suget ud af posen.
KOGEPLADE MED
AUTOHEAT-KONTROL
”Induktionskogepladen med AutoHeatkontrol har fire temperaturer, som er en
hjælp, når man skal lave mad. Det drejer sig om kogning ved 100 grader, hvor
gryden bliver holdt ved den temperatur,
hvis man skal koge vand. Så har den
en indstilling, som hedder ”frying”,
hvis man skal fritere noget, hvor olien
jo skal være varmere. Den har des-

uden også indstillinger til smeltning af
chokolade og til legering, når man skal
lave sovs.”
De automatiske temperaturer kan
være en stor hjælp, da de sikrer, at vandet ikke koger over, ligesom de gør det
nemt at holde de rigtige temperaturer
til for eksempel sovs. Det er en teknologi, der skal gøre det lettere for forbrugerne at lave mad.
TØRRETUMBLERE
En nyhed hos Vestel og Sharp er tørretumblere, som de ikke har haft i sortimentet før.
”Det er rigtig godt, for så er vi begyndt at kunne have sæt med vaskemaskine og tørretumbler og derved
have mere fokus på vaskemaskinerne,
for folk vil gerne have, at de to maskiner matcher hinanden i designet.”
Det er inden for det seneste halve
år, at de har fået tørretumblere ind i
sortimentet, efter Vestel har bygget en
fabrik til tørretumblere i Tyrkiet, som
stod færdig i starten af året.
LUFTRENSER
Sharp lancerer en ny luftrenser, der er
ved at blive testet, så det kan få allergimærkning. Den nye luftrenser har fire
forskellige filtre og kan sættes til at
starte automatisk, hvis der er noget i
luften, der skal fjernes, om det så er
støv, pollen eller luft.
”Den reagerer på det mindste, og det
er en, vi kommer til at satse meget på.
Det er ikke så stort i Danmark endnu,
men det er noget, der er på vej.”
Den skal fjerne både støv, allergener,
lugt og fugt fra luften, ligesom den kan
fjerne lugt fra tøj, der bliver hængt op
ved luftrenseren.
- JM

En lille, men
smart nyhed
hos Sharp var
et køleskab
med indbygget vakuuemforsegler.

▲

Sharp gør sig klar til at markere sig på markedet for luftrensere.
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AEG/ELECTROLUX
SMARTERE, NEMMERE OG MERE INTELLIGENT
Electrolux og AEG bød vanen tro på en række nyheder inden for både vask og
madlavning, og i år var sensorerne i højsædet, både til tørring og til madlavning.
TØRRETUMBLERE
– SMART SCANNER
AEG lancerer en nyhed inden for tørretumblere til foråret 2019, hvor Electrolux’ udgave kommer efter sommeren.
”Den store nyhed ved den tørretumbler er en ny form for registrering af fugtigheden i tøjet. I en traditionel tørretumbler bliver fugtigheden målt med to pinde,
der stikker ud fra under lågen, der føler
fugtigheden fra tøjet sammen med en
sensor, der måler temperaturen i tøjet.”
Men de nye tørretumblere måler
fugtigheden på en helt anden måde end
traditionelt, hvor den kun bliver målt
på overfladen.
”Den nye sensor i tørretumbleren sender et magnetfelt på op til fem centimeter ind i tøjet, hvor den så kan registrere,
om det er fugtigt.”
VASKEMASKINER
– AUTO-DOSERING
”Noget nyt hos os inden for vask er autodosering, og det er noget, der kommer
på alle niveauer af vaskemaskinerne fra
6000-serien og opefter hos både AEG og
Electrolux.”
Autodoseringen er fleksibel, så man
nemt kan vaske tøj, der kræver særligt
vaskemiddel ved at bruge et manuelt
rum i skuffen til vaskemiddel.
”Det giver en fantastisk fleksibilitet,
og sæbeskuffen er meget enkel, for den
er nem at komme til, den er nem at fylde i, der er til en måneds tid, og der
er mulighed for nemt at vaske ting som
uld og lignende takket være det ekstra
rum til vaskemiddel.”

14
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SMARTERE KOGEPLADER
”Vi lancerer et helt nyt koncept, som vi
kalder SenseCook. Tanken bag er, at vi
skal hjælpe kunderne til at få det bedst
mulige ud af deres kogesektion, så de
får de bedst mulige resultater med madlavningen.”

”Her kan man vælge, hvad man vil
tilberede, for eksempel steak, fisk,
røræg eller pandekager. Når man 		
har valgt, hvad man vil tilberede, så
giver kogepladen besked, når den har
den rette temperatur, og så holder
den den temperatur, så man får et
perfekt resultat hver gang.”
• SensePRO har funktionerne fra både
SenseFry og SenseBoil, men den har
også en ekstra funktion, hvor den
via et trådløst og batteriløst termometer måler temperaturen på det,
man tilbereder nøjagtigt, uanset om
man koger vand eller steger en steak
– eller vacuumpakker steaken og
tilbereder den med sous vide med én
grads nøjagtighed.

SenseCook består af tre trin:
• SenseBoil, hvor kogepladen har en
sensor på alle fire zoner, som sørger
for at skrue ned for varmen, når en
gryde med vand kommer i kog.
”Alle kender det, når man skal have
kogt vand til pasta eller andet, så står
vandet måske pludselig ud over det
hele, måske især når man er nybegynder med induktion og ikke er klar
over, hvor hurtigt det egentlig går.”
• SenseFry findes på venstre zone
forrest, hvor man kan vælge ”assisted
cooking”.

TALESTYRING – GOOGLE
ASSISTANT
Google var massivt til stede på IFA i år,
hvor de promoverede deres talestyring,
Google Assistant, og Electrolux havde
også afsat et hjørne af standen, hvor
de fremviste, hvor effektiv Google Assistant er til styring af deres produkter,
også selvom man taler engelsk med accent. I mellemtiden er Google Assistant
begyndt at forstå dansk, hvilket uden
tvivl vil være med til at udbrede talestyring i Danmark også.
- JM

noget under pletten, der kan suge farven eller snavset op, for eksempel noget
køkkenrulle, hvorefter man kører pennen hen over pletten flere gange. Ultralydbølgerne nedbryder plettens kemiske
struktur, mens væsken absorberer farven, der så bliver trukket ned i papiret
under pletten.”
Pennen gør det med andre ord nemmere at slippe af med genstridige pletter.

▲

VISK PLETTERNE VÆK
En anden nyhed fra Electrolux/AEG er
den såkaldte Stain Removal Pen, eller
pletfjerningspen, der kommer på markedet fra starten af 2019.
”Stain Removal Pen fjerner pletter fra
tøj med ultralydsbølger. Det sker ved,
at man fugter pletten med vand blandet
med opvaskemiddel. Man lægger så

SensePRO-kogepladen kan via en trådløs sensor sørge for, at maden har den helt rigtige
temperatur.

Det mindste køkken.
Men stadig så meget plads.

WMF KITCHENminis®
Skaber plads til frisk, sund og næringsrig mad - også
to-go.
Pladsbesparende, praktisk, ligetil. WMF KITCHENminis® passer selv til små
køkkener, og kan kombineres som du ønsker. Hvad enten du spiser hjemme eller på farten, giver all WMF KITCHENminis® dig mulighed for at
tilberede en bred variation af retter. Med en kærlighed til detaljer i design
og funktionalitet er de det perfekte valg til mindre husstande og giver et
harmonisk look til ethvert køkken.
wmf.com

TIL HVERDAGENS
BARISTAER
www.moccamaster.com

Den ikoniske Moccamaster sparker hverdagen i gang, sætter trumf på de
særlige stunder og runder dagen af. Gennem mere end et halvt århundrede
har den legendariske filterkaffemaskine brygget milliarder af kopper varm,
sort og aromatisk kaffe til kaffeentusiaster verden over.
Opskriften er optimal serveringstemperatur, korrekt bryggetid i et elegant,
håndsamlet design.

SAMSUNG
SAMSUNG SAMLER HJEMMET
Hos Samsung var der stor fokus på, hvordan talestyring og kunstig intelligens kan
hjælpe forbrugerne i hverdagen. Det handler om at finde smarte løsninger, der kan
hjælpe med alt fra madlavning til at finde den helt rigtige vask til tøjet med den nye
QuickDrive-vaskemaskine. Det handler om fleksible løsninger, uanset om det er i det
smarte hjem eller fysisk i produkterne.

SIDE-BY-SIDE RS8000
RS8000 side-by-side serien med Twin
Cooling Plus er blandt de store nyheder
fra Samsung i år
”Det interessante ved det nye køleskab/fryseskab er, at luften ikke bliver
genbrugt mellem køl og frys. Det sikrer
den rigtige temperatur og luftfugtighed
i både fryseren og i køleskabet takket
være to uafhængige kølesystemer. Desuden sikrer det, at luften i køleskabet
ikke bliver for tør, at lugt og smag ikke
breder sig mellem de to dele af skabet,
samt at frugt og grønt kan holde sig
længere.”
Da der er to separate systemer, undgår man også, at der kommer rimfrost i
fryseren, netop fordi den mere fugtige
luft fra køleskabet ikke kommer ind i
fryseren.
FAMILY HUB – KØLESKAB MED
FIRE FUNKTIONER
En stor del af Samsungs store stand på
IFA var tilegnet Family Hub, som skal
være en central del af hjemmet. Og Family hub er bygget op over fire søjler, der
skal gøre livet lettere for forbrugerne.

• Food Management
Family Hub-køleskabet har tre kameraer indvendigt, så man til hver en tid
kan se, hvad man har i køleskabet fra
telefonen.
Appen kan ligeledes komme med
forslag til opskrifter ud fra de ingredienser, man har i forvejen.
• Family Communication
Appen og køleskabet fungerer som
en digital opslagstavle for familien,
ligesom der er en lang række smarte
features, såsom muligheden for at
tilslutte en dørklokke med kamera,
så man fra køleskabet eller appen kan
se, hvem der står ved hoveddøren, 		
når det ringer på.
• Entertainment
Family Hub giver desuden mulighed
for at få en lang række forskellige apps
på køleskabets skærm, så man for eksempel har Spotify eller videotjenester
lige ved fingerspidserne i køleskabet.
På den måde kan man følge med i sit
tv-program, selvom man skal ud i
køkkenet for at lave en kop kaffe.
Dual Cook Flex
giver stor
fleksibilitet i
køkkenet.

• Connected Living
Family Hub fungerer også som central for det smarte hjem, for man kan
bruge køleskabet til at styre en lang
række forbundne produkter i hjemmet, ligesom man kan få notifikationer på skærmen, når vaskemaskinen
er klar.
Samsung fokuserer desuden på at få
flere lokale apps med på de forskellige markeder, så oplevelsen bliver
mere lokal med lokale leverandører
af mad, lokalt tv-indhold og meget 		
mere.
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DOBBELT OVN, FLERE
MULIGHEDER
Årets helt store nyhed på køkkenfronten fra samsung er Dual Cook Flex,
den innovative dobbeltovn, som de nu
havde med på IFA for første gang. Og
igen fremhæver Samsung deres arbejde
med fleksibilitet i forhold til deres produkter.
”Når det kommer til Dual Cook Flex
og ovne, så handler det i høj grad om
fleksibilitet. Det handler om, at folk skal
kunne lave den mad, de har lyst til. Hvad
vi har her er faktisk fire ovne i én.”
Ovnen kan opdeles i to med en plade,
hvor man så kan tilberede mad ved
forskellige temperaturer takket være
ovnens to varmluftblæsere, ligesom
man kan fjerne pladen og lave mad i
hele ovnrummet, hvor de to blæsere er
med til at sikre en bedre fordeling af
varmen.
”Når man bruger den øverste eller
nederste del af ovnen, er den faktisk
20% hurtigere, ligesom den bruger
20% mindre energi. Der er rigtig mange,
der ikke har brug for at lave et stort
måltid, og så er det en fordel at nøjes
med den ene del af ovnen, så energiforbruget ryger ned. ”

LG
HIGH-END TIL NORDEN
LG arbejder i høj grad med det forbundne hjem og åbne systemer, og her er talegenkendelse en central del af strategien. LG’s
high-end serie Signature er desuden på vej til Norden, herunder
også et nyt vinkøleskab, der gemmer på et par innovative funktioner.
LG satser stort på det
intelligente hjem, hvor
alt kan styres med
stemmen.

LG laver også robotter som denne, der kan
hjælpe dårligt gående til at gå bedre, ligesom den kan aflaste ryggen for folk, der
arbejder med tunge løft.

SMART HOME OG
STEMMEGENKENDELSE
LG er blandt de virksomheder, som satser kraftigt på det smarte hjem, og det
var tydeligt at se på deres stand, hvor
der var brugt mange kræfter på at vise,
hvordan livet kan blive gjort nemmere i
det forbundne hjem.
LG har valgt at bruge et åbent system,
der sammen med talestyring fra Amazons Alexa og Google Assistant skal
gøre det smarte hjem mere tilgængeligt
for forbrugerne. Under IFA var Google
Assistant endnu ikke lanceret på dansk,
men det er siden sket, og det forventes,
at Amazons Alexa vil komme på de nordiske sprog, når Amazon bliver lanceret
med nordiske hjemmesider.
LG SIGNATURE PÅ VEJ TIL
NORDEN
”LG Signature er nu på vej til det nordiske marked. Det er nogle ekstremt high
end-produkter, hvor vi kommer med
både vaskemaskine, vask/tør og en tørretumbler med et lækkert design, der
passer til vaskemaskinen. Tumblerens
energiforbrug er nok blandt de bedste
på markedet med A+++ -60.”
”Vaskemaskinen har en turbovask,
hvor man kan vaske tøjet på 49 minutter, ligesom lydniveauet er meget
lavt.”
18
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NYT SIGNATURE-KØLESKAB
”Vi vil også lancere vores Signature-køleskab i Norden, som vi fremviste i fjor. Køleskabet har nogle virkelig cool funktioner,
hvor man blandt andet kan åbne køleskabsdøren med en lys-sensor i fodhøjde.
Det er rigtig smart, hvis man står med
hænderne fulde af varer, der skal på køl.
NYT SIGNATURE-VINKØLESKAB
”Vi vil også lancere et nyt vinkøleskab
i Signature-serien. Vinkøleskabet har
InstaView, som man kender det fra
vores køleskabe, hvor man kan banke to
gange på lågen, og så kan man se ind i
køleskabet. I første omgang kommer det
nye vinkøleskab i en enkelt, stor version
med tre forskellige temperaturzoner til
rødvin, hvidvin og champagne.”
Under vinkøleskabet finder man to
skuffer, hvor den ene kan bruges til
opbevaring af for eksempel is til drinks,
mens den anden kan bruges til for eksempel ost og charcuteri, hvis man skal
have gæster til vin og ost.
Selve vinkøleskabet har plads til 110
flasker, og de tre zoner kan indstilles
med temperatur individuelt.
KØLESKABE TIL DET NORDISKE
MARKED
LG har lyttet til den nordiske del af virksomheden og lancerer nu nye køleskabe

på 185 centimeter, der passer bedre
til det nordiske marked i forhold til de
køleskabe, der tidligere har haft, der er
på 190 centimeter. Det er vigtigt for den
nordiske afdeling, da det passer bedre
til de standardmål, vi har i Norden.
LG har også lyttet til input fra deres
svenske medarbejdere i forhold til deres
Fresh Converter og har nu ændret placeringen af styringen af skuffen til toppen
af skuffen, da den tidligere placering
bag i køleskabet var mindre intuitiv.
Fresh Converter giver mulighed for
at styre temperaturen i skuffen, for eksempel til opbevaring af fisk, mens
Fresh Balancer giver mulighed for at
styre luftfugtigheden i skuffen, og med
LG’s køleskabe har man begge muligheder i ét køleskab.
”Vi er i øvrigt, så vidt vi ved, det eneste brand, der har både en Fresh Converter og en Fresh Balancer i ét og samme køleskab.”
ROBOTTER TIL
SERVICEINDUSTRIEN
På årets IFA-messe kunne LG blandt andet fremvise en lang række robotter til
professionel brug, som eksempelvis skal
kunne hjælpe forbrugerne med indkøb
i supermarkedet, med at transportere
bagage i lufthavne og hoteller og dårligt
gående med at gå bedre.
- JM

MIELE
OPVASK MED AUTODOSERING
Miele havde vanen tro flere store nyheder med på IFA, herunder en opvaskemaskine med autodosering, et smart system
til genopfriskning af slidt tøj samt første produkt i deres nye
7000-serie, der lanceres til næste år.

OPVASKEMASKINE MED
POWERDISK
Årets helt store nyhed hos Miele er
PowerDisk – et autodoseringssystem til
opvaskemaskiner.
”I dag putter man en tab eller noget
flydende ned i sin opvaskemaskine,
hver gang man skal sætte den i gang.
Og enten hælder man det, man føler
passer ned i, og hvis man bruger en tab,
så er det altid samme dosering, uanset
opvasken.”
”Vi har udviklet det, der hedder
PowerDisk, hvor der i snit er til 22 opvaske i hver disk, hvilket i snit svarer til en
måneds forbrug hos en gennemsnitsforbruger. Så man skal altså kun 12 gange
om året lægge en ny disk i opvaskeren.”
”Den fungerer på den måde, at alt
efter hvilket program man bruger, så
tilsætter maskinen kun den mængde,
der er nødvendig til netop det program.
På den måde sparer man på vaskemidlet, ligesom man kender det fra vaskemaskinerne med TwinDos.”
Når man køber en opvaskemaskine
med systemet, så får man et halvt års
forbrug af PowerDisk med, men hvis
man løber tør, kan man altid bruge en
almindelig tab i maskinen i stedet.

”Grundlæggende er vaskeresultatet
med PowerDisk meget bedre en med
tabs, fordi det bliver opløst med det
samme i modsætning til tabs, hvor der
går 5-10 minutter, før sæben rigtig er
ude at arbejde med væsken. Det betyder, at man kan lave kortere programmer med samme vaskeeffekt.”
PowerDisk’en indeholder pulver, hvor
kun den nødvendige mængde bliver tilsat til den opvask, man vælger.
REPARER DIT BOMULDSTØJ MED
EN KAPSEL
”Den anden store nyhed fra Miele i år
er vores nye CottonRepair, der lanceres
lige nu.”
CottonRepair bruges, hvis man for
eksempel har en bomuldstrøje, der er
blevet vasket rigtig mange gange, hvor
der så begynder at komme et hvidt lag
af fnulder på.
CottonRepair er små kapsler, som
man bruger, når man kører en cyklus
med vaskemaskinen.
”Kapslen går ind og renser alle de
døde celler af tøjet, så det kommer til at
fremstå som nyt igen. Hvis man har en
yndlingstrøje, som er blevet lidt træt, så
giver man den en tur i vaskemaskinen

med sådan en kapsel, og så får den et
helt nyt look.”
Dog må man højst gøre det med et
stykke tøj fem gange, da man så har
taget så meget stof fra tøjet, at det så
bliver slidt op. De enzymer, der gør
arbejdet, er blevet udviklet af Miele i
samarbejde med danske Novozymes.
NY KOGEPLADE
”Næste år lancerer Miele generation
7000, som de nye opvaskemaskiner
med PowerDisk er en del af. Men som
en del af den nye generation er der
og-så nye kogeplader, hvor det specielle
er, at kogepladen har en fuld flex-zone.
Hvis man sætter to gryder på kogepladen ved hver deres temperatur, så registrer den, hvor de er. Hvis man så får
brug for at flytte en gryde til en anden
del af kogepladen, så flytter panelet på
kogepladen med i forhold til gryden,
og så bliver det område frigjort til, at
man kan arbejde med noget andet. Så
hele kogepladen er blevet til én stor
flex-zone.”
”Dette er det første produkt i en generation, der har været under udvikling
i syv år. Kogepladen kommer til Danmark til april.”
Hele generation 7000 vil blive præsenteret til næste år, mens den nye kogeplade og dialogovnen er de første teasere. Dialogovnen vil i første omgang
komme ud til restauratører i Danmark og
først senere til almindelige forbrugere.
NY KAFFEMASKINE
Miele lancerer en ny kaffemaskine, som
har tre rum til bønner, fx almindelig
kaffe, espresso og koffeinfri. Samtidig
med maskinen lancerer Miele tilhørende kaffebønner af høj kvalitet. Det drejer
sig om creme, espresso, koffeinfri og en
allround-bønne.
Idéen er, at man skal kunne købe
kaffe direkte fra Miele, som modsvarer
kvaliteten på maskinen, der kommer
på markedet i Danmark til oktober.
- JM
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PoweDisk-autodoseringssystemet
fra Miele er blandt de helt store
nyhder i år.
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Gør sundhed
til hverdag

Nyd din smoothie, greenie eller
varme suppe – blendet til perfektion
Med Wilfa Power Crush kan du nemt knuse is, lave smoothies,
greenies, varme supper og meget mere. Blenderen har ingen
varmeplade, men på grund af den høje hastighed varmer
blenderen indholdet i kanden op, når den kører i længere tid
– op til 10 min.
Wilfa Power Crush er en kraftig højhastighedsblender med
varmebestandig kande, 33.000 omdrejninger og 6 solide knive
for det optimale blend i forhold til konsistens og derved
nemmere optagelse af vitaminer i kroppen fra de friske
frugter, nødder, frø og grøntsager.

PHILIPS

den, så man får de rigtige oplysninger
om næringsstofferne i den smoothie,
man laver.

SOV SMARTERE
Philips er aldrig bleg for at gå nye veje, hvilket kunne ses på de
mange nye produkter, der blandt andet omfattede produkter,
der kan hjælpe til en god nattesøvn, en forbundet blender med
mange, smarte funktioner, en støvsuger, der også vasker gulvet
samt deres nye topmodel inden for barbering.

Philips kunne præsentere både hjælp til nattesøvnen og en app, Pregnancy Plus, hvor
særligt førstegangsfødende kan følge med i graviditeten og få en lang række gode råd.

Via en app kan man ydermere følge
med i sine søvnmønstre, hvor man
blandt andet kan se, hvor god ens nattesøvn har været.
VERDENS FØRSTE CONNECTED
BLENDER
Philips lancerer også en blender, som
skulle være den første connected blender i verden, som giver en lang række
nye muligheder, når man skal blende
eller lave smoothier.
”Dette er verdens første smarte,
forbundne smoothie-blender, og den
hjælper folk til at fokusere på deres
sundhedsmål. Alt efter hvad man har
af mål, så vil man i den tilhørende app
få foreslået en række opskrifter på
smoothier. Via appen kan man sende
opskriften til blenderen.”
Blenderen har en indbygget vægt,
så man bliver trin for trin ført igennem
mængden af ingredienser man skal
tilføre blenderen. Hvis man ikke rammer helt rigtigt og måske kommer for
meget i af en ingrediens, så korrigerer

STAVSTØVSUGER OG GULVASK
I ÉT
SpeedPro Max Aqua er Philips’ nyeste
stavstøvsuger med en række smarte
digitale features og en batterilevetid
op til 75 minutter tage kampen op i en
kategori, der er kraftigt på vej frem,
også i Danmark.
”SpeedPro Max Aqua er en unik stickstøvsuger, der ikke bare kan støvsuge,
men også vaske gulv. Den løser et problem, som der er med mange stavstøvsugere, hvor støvsugerhovedet slutter
helt tæt mod gulvet, så man ender med
at skubbe støv og skidt rundt på gulvet i
stedet for at suge det op.”
Philips har derfor udviklet et nyt støvsugerhoved, som tvinger snavset ind i
støvsugerhovedet, så man er sikker på
at få det med op.
”Det gode ved denne støvsuger er, at
den i modsætning til de fleste af konkurrenterne både fungerer, når man
bevæger den fremad, men også når
man trækker den tilbage, ligesom den
også suger ind fra siden.”
Støvsugeren har desuden lys i støvsugerhovedet, så man kan se snavs på
gulvet, som man ellers måske ikke havde opdaget.
- JM
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SMARTSLEEP
SmartSleep er et pandebånd, som man
tager på, når man skal sove, og som kan
hjælpe med at forbedre kvaliteten af
nattesøvnen.
”SmartSleep forbedre kvaliteten af
den dybe søvn. Pandebåndet måler ens
hjernerytmer via to sensorer. Når den
måler, at man har nået den dybe søvn,
så udsender den hvid støj i en frekvens,
som man ikke kan høre. Disse toner
hjælper til med at forbedre kvaliteten af
den dybe søvn.”
Pandebåndet kan altså hjælpe med
at forbedre kvaliteten af den dybe søvn,
men produktet egner sig ikke til folk,
der har deciderede søvnproblemer. Til
gengæld vil folk med normale søvnmønstre få mere ud af den søvn, som
de får.
”Den hjælper med til, at man føler sig
friskere dagen efter, fordi man får mest
muligt ud af søvnen. Den er designet til
folk, der af den ene eller anden årsag
ikke har mulighed for at sove mere end
syv timer.”

NY TOP-SHAVER
Philips’ nye topmodel inden for barbering kan blandt andet byde på trådløs
opladning og er mere end bare en opdatering af tidligere modeller.
“Det helt unikke ved vores nye shaver,
9000 Prestige, er, at den er bygget op
fra bunden af. Typisk vil en ny shaver
være baseret på en tidligere model.
Den her er bygget op helt fra bunden,
for man er gået efter at lave en så tæt
barbering som muligt, og det kommer
med den her. Derfor er sloganet for den
også ’as close as a blade’.”
”Skærene på barbermaskinen er belagt med nanoteknologi. Det gør, at de
holder sig skarpe længere, men også at
de kan barbere meget tættere. Man har
også brugt nanoteknologi på den yderste kant af den, så den glider endnu
bedre på huden, end man er vant til.”

GORENJE/ASKO
BRUGERVENLIGHEDEN I HØJSÆDET
Gorenje er specialister i vask og kunne i år byde på ion-teknologi både i vaskemaskinen og i tørretumbleren, og på køkkenfronten kunne de byde på en smart
ny funktion, der sørger for, at gryden ikke koger over.
RED DOT AWARD-VINDENDE VASK
WaveActive er en prisvindende serie
af vaskemaskiner og tørretumblere fra
Gorenje, der har fået intet mindre end
to Red Dot-priser i år.
”Vaskemaskinerne har en dampfunktion, der sikrer, at tøjet bliver renset i
dybden, så de sidste rester, lugt og statisk elektricitet bliver fjernet. Desuden
er dampen med til at reducerer krøller
i tøjet, så man kan slippe for strygningen.”
Mens damp ved vask ikke er noget nyt,
så bruger Gorenje nu også ioner til at
hjælpe vasken på vej.
”Ion-teknologien, som vi i forvejen har
i opvaskemaskiner og tørretumblere, har
nu også fundet vej til vaskemaskinen. De
negative ioner fjerner lugt fra tøjet og er
med til at gøre tøjet renere. Vaskemaskinen kan klare en vask på ti kilo”
TUMBLEREN FJERNER LUGTEN
”Den nye tørretumbler har ligeledes
SteamTech og IonTech. Det kan for
eksempel bruges til at fjerne lugt fra en

habitjakke efter en fest, så man slipper
for en tur på renseriet, og det tager kun
30 minutter.”
Både vaskemaskinen og tørretumbleren har ydermere programmer til dun,
så vinterjakken, dynen og hovedpuden
uden problemer kan vaskes og tørres
med Gorenjes produkter. Vaskemaskinen har desuden et allergi-program, der
sikrer, at rester af vaskemiddel bliver
renset ud.
De nye maskiner har fået en designmæssig overhaling med mange dele i
metal og uden skruer eller andet, der
skæmmer udtrykket i maskinerne.
BRUGERVENLIGHED
Man har arbejdet meget på brugervenligheden på vaskemaskinen, hvor man
blandt andet har et autoprogram, som
finder den optimale vask, ligesom man
kan få hjælp til mængden af vaskemiddel til den konkrete vask. Sæbeskuffens
udformning gør, at man ikke i samme
grad risikerer at spilde vaskemiddel i
beholderen til skyllemiddel eller omvendt. Betjeningen er strømlinet, ligesom display er tydeligt med store bogstaver.
TRE OVNE I ÉN
”En stor nyhed hos os er en tre-i-én
45cm ovn. Ovnen fungerer både som
traditionel ovn, dampovn og mikrobølgeovn. Ovnen har ud over en lang
række almindelige funktioner også en
sous vide-funktion med en nøjagtighed
på én grad, hvilket er nødvendigt, da
forskellen mellem medium og medium
rare er to grader.”
”Vandbeholderen til damp-funktionen
er på 1,3 liter, hvilket er større end i
mange andre ovne, og dampfunktionen

Med Gorenjes nye induktionskogeplade
skal man ikke bekymre sig over, om
gryden koger over.
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sikrer, at der ikke kommer vanddråber ind i ovnen. Det er ren damp, der
skubbes ind i ovnen fra fire forskellige
steder i ovnrummet, hvilket er med til
at sikre perfekte resultater med damp,
for eksempel til fisk.”
KOGEPLADE MED INDBYGGET
EMHÆTTE
Gorenje kunne også fremvise en ny
kogeplade med indbygget emhætte, der
ud over en kraftig sugeevne er nem at
installere og kun fylder meget lidt, så
der er god skabsplads under kogepladen.
NY, INTELLIGENT GENERATION
AF INDUKTION
”Vores nye generation af induktionskogeplader giver en meget stor fleksibilitet i forhold til at flytte rundt på gryder
og pander, hvor indstillinger og timer
flytter med automatisk.”
Fleksibiliteten understreges af, at
man kan kombinere alle kogezoner til
én stor kogezone, så der kan laves mad
hvor som helst på overfladen.
”Lige så interessant er vores IQ-sensorteknologi, der er en stor hjælp i forhold til madlavningen. IQ-teknologien
har fem forskellige programmer, herunder til at koge, simre og til optøning.”
De nye programmer skal gøre det
nemmere for forbrugerne at holde styr
på madlavningen. Hvis man for eksempel vælger programmet til kogning, så
vil kogepladen automatisk skrue ned,
når vand eller andet i en gryde koger.
Kogepladen giver desuden mulighed
for den såkaldte StepZone, hvor tre
kogezoner bliver forbundet til én, så
man lynhurtigt kan flytte maden rundt
mellem forskellige temperaturer eller
tilberede forskellige ting ved forskellige
temperaturer på samme pande.
Hele idéen med den nye OmniFlexinduktionskogeplade er at gøre madlavningen nem, intuitiv og fleksibel for
forbrugerne.
- JM

DE’LONGHI/KENWOOD/BRAUN
KAFFENS ÅR
De’Longhi have en lang række nyheder fra deres forskellige brands med på IFA, blandt
andet en innovativ ny kaffemaskine samt spiralizers fra både Kenwood og Braun.

NY FILTERKAFFEMASKINE MED
POUR-OVER FUNKTION
”Nyt hos De’Longhi i år er Clessidra, en
filterkaffemaskine, der er ECBC-godkendt. Det betyder, at maskinen skal
kunne brygge ved den rette temperatur,
det skal tage den rette tid, og det skal
være den rigtige blanding af vand og
kaffe. Bryggetemperaturen skal være
mellem 92 og 96 grader, og bryggetiden skal være 4-6 minutter.”
”Den nye model har desuden en pourover funktion, der er en gammeldags,
men trendy måde at brygge kaffe på,
hvor vandet skal hældes over kaffen på
en lidt speciel og langsom måde, hvor
kaffen bliver vædet over lang tid. Den
proces kan den nye kaffemaskine klare,
ved at man trykker på en knap på kaffemaskinen.”
Når man bruger denne funktion, bliver vandet hældt over med start-stop,
hvilket giver en længere bryggetid end
med den ECBC-godkendte funktion.
”Det er egentlig en manuel form for
kaffebrygning, der er blevet gjort automatisk i den nye kaffemaskine.”
Maskinen har vundet en Red Dot
Award, og det er en, som De’Longhi har
store forventninger til på det danske
marked, der stadig i meget høj grad er
præget af filterkaffe, men denne maskine byder desuden på den ekstra funktionalitet med pour over, der giver nye muligheder i forhold til kaffebrygningen.

når man laver espresso på en manuel
maskine.
Desuden kan man i modsætning til
mange af de automatiske maskiner
indstille en lang række ting som for
eksempel trykket, så man kan tilpasse
bryggeprocessen efter ens egen smag.
DOBBELT OP PÅ KAFFE
Primadonna, De’Longhis nyeste fuldautomatiske kaffemaskine har to beholdere til kaffebønner, så man får
fleksibilitet i forhold til den kaffe man
brygger. Maskinen giver som noget
yderligere mulighed for at lave to mælkedrikke som cappuccino på én gang,
ligesom man kan fylde vand og mælk
på maskinen, mens den er i gang.
Maskinen er designet til at kunne stå
frit på bordet, da den er lukket bagtil.
SPIRALIZER
Som nyt tilbehør til Kenwoods køkkenmaskiner kommer der nu en spiralizer,
der er en produkttype, der de seneste
år er blevet meget populær, både til salater og til at lave et sundere alternativ
til pasta. Spiralizeren kan sluttes til de
eksisterende køkkenmaskiner.
Der kommer desuden flere nye typer

tilbehør til køkkenmaskinerne, blandt
andet smoothies til at tage med på farten, så nu er antallet af tilbehørsdele til
maskinerne oppe på 27.
NY BREAKFAST-SERIE
Kenwood lancerer en ny serie til morgenmaden med et nyt design. Den skal
ses som et alternativ til K-Mix med et
anderledes design og en anden stil, hvor
overfladen er belagt med glas, hvilket
giver et anderledes udtryk.
SPIRALIZER TIL STAVBLENDEREN
Også hos Braun har man fået mulighed
for at få en af de populære spiralizere
som tilbehør til deres stavblendere,
og det er noget, der bliver taget godt
imod.
”Man kan lave spiralerne i tre forskellige størrelser, og det er noget, der er
populært blandt forbrugerne. Det handler om den trend, der er, hvor vi spiser
mere plantebaseret, og råvarerne skal
forarbejdes på en anden måde. Der er
frokostrestauranter, der har spiralized
mad i alle mulige varianter, og det er
noget, som de almindelige forbrugere
har taget rigtig godt imod.”
- JM
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SEMIAUTOMATISK ESPRESSO
Nyt fra De’Longhi er også Maestosa, en
semiautomatisk espressomaskine, som
lader forbrugerne have større kontrol
med brygge-processen i forhold til de
fuldautomatiske.
Maskinen har stadig en kaffekværn
indbygget, men stampningen foregår
ved, at man selv placerer filterholderen
i stampedelen af maskinen, som så sørger for, at stampningen bliver helt korrekt – hvilket er den største udfordring,

De’Longhi Dual
Master Brewer
giver mulighed
for at lave både
klassisk filterkaffe og pourover kaffe, en
klassisk måde at
lave kaffe på, der
er ved at vende
tilbage.

WITT/M. FL.
DET BEDSTE I KOPPEN, GLASSET OG MAVEN
Witt har en lang række producenter i stald, og i år kunne
de fremvise alt fra nye robotstøvsugere over en smart ny
espressomaskine fra Sage og en juicer med indbygget
sundhedstjek fra Kuvings.

SAGE – DEN PERFEKTE PIZZA
”Kan I ikke dufte pizzaen?”, bliver vi
spurgt, da vi nærmer os Sage-standen,
og jo, det kan vi. For den helt store
nyhed fra Sage er en semi-professionel
pizza-ovn til hjemmebrug, der bager
pizzaer på rekordtid ved den helt rigtige varme.
”Australske Sage er innovative, tænker ud af boksen, og de prøver at finde
det, der ellers er umuligt. For to år siden satte de sig for at lave den perfekte
pizzaovn til hjemmebrug.”
Resultatet er deres pizzaovn, der
bliver varmet op til 400 grader på 1215 minutter, og hvor pizzaen er klar på
blot to minutter. Ovnen kan tilberede
både almindelige pizzaer, deep pan og
frosne pizzaer til perfektion.

SAGE BAMBINO – ESPRESSO TIL
FOLKET
Sage Bambino er en ny, lille model af
Sages espressomaskiner, der er en kompakt og effektiv løsning til dem, der vil
have mere kontrol over deres espresso.
Steameren er selvrensende og automatisk, da den fungerer via en sensor, som
man placerer kanden med mælk på.
”Der er ingen andre manuelle espressomaskiner, der har tilnærmelses den steaming-funktion, som denne maskine har.”
KUVINGS – JUICER MED
SUNDHEDSTJEK
”Kuvings har i mange år arbejdet på at
skabe noget, hvor folk kan få at vide,
hvad de mangler af vitaminer og mineraler.”

Hvem drømmer ikke om at lave professionelle
pizzaer derhjemme?

Kuvings arbejder i forvejen med sundhedsprodukter, hvor man på sygehuse
kan få målt netop vitaminer og mineraler ved at lægge hænderne på en maskine, der ved at sende svag strøm gennem
kroppen kan skabe et overblik over folks
sundhed på en række parametre. Denne
teknologi har Kuvings nu overført til
deres seneste juicer.
Det sker ved, at man holder på to metalsensorer, der kan slås ud bag på juiceren, hvorefter den foretager en måling,
hvor resultaterne kan ses i den tilhørende app på telefonen.
Resultaterne skal naturligvis ses som

GRUNDIG/BEKO

ER DIT KØD FRISKT – ELLER …?
Spørgsmålet kan afklares med din lugte-sans og mere præcist med Grundigs
patenterede Freshmeter teknologi – en sensor bygget ind i køleskabsskuffen,
der via en app giver besked om at spise kødet nu eller ompakke. Grundig
tager kampen mod madspild op under mottoet ”Wasting food is wasting life”.
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PAS PÅ PLANETEN ...
Grundig (ejet af tyrkiske Arcelik parallelt med
varemærket Beko) har – i højere grad år for år – sat
bæredygtighed ind som det gennemgående tema i
virksomhedens produktnyheder.
I år blev bæredygtigheden indkapslet i begrebet
”respekt”.
”Det er vores pligt som mennesker at vise respekt.
Vi skal opføre os ordentligt. Ting, vi har taget, giver
vi tilbage. Grundig vil med vore produkter give de
ting tilbage, vi har taget fra naturen”, lød det fra
Arceliks adm. dir., norsk-tyrkiske Hakan Bulgurlu
på Grundigs internationale pressemøde.
I praksis omsattes filosofien på IFA 2018 i en
række produktnyheder med bæredygtighed som
tema.
”Vi gør dette, fordi vi kan gøre det. Og fordi vi er
overbeviste om, at forbrugerne vil vælge de bæredygtige produkter. Flere og flere bliver opmærksom
på, at vi skal passe på planeten”, sagde Bulgurlu.

Sage Bambino er espressoens svar på
folkevognen.

Den nye Roomba er blevet nemmere
at rengøre.

vejledende og kan ikke erstatte et besøg
hos lægen.
”Appen vil ud fra de målinger komme
med forslag til øvelser, man kan lave i
hjemmet samt med opskrifter på juicer,
der kan hjælpe i forhold til de vitaminer
eller mineraler, man har brug for.”

samtidig med at batterilevetiden er
blevet forbedret til 90 minutter.

IROBOT – NY, BEDRE ROOMBA
”Nyt fra iRobot er den nye Roomba e5,
der kommer med en aftagelig støvbeholder og aftageligt filter, der er vaskbart, hvilket er noget nyt.”
Robotstøvsugeren har desuden fået
længere børster og bedre sugeevne,

LIEBHERR
Mens der ikke var de store nyheder fra
Liebherr ved årets IFA-messe i forhold
til Eurocucina, der blev afholdt i april,
så havde de valgt at tematisere fordelene ved high end-brandet.
Long-lasting food – BioFresh-skuffen
i Liebherrs produkter kan hjælpe med
til, at madvarerne, særligt frugt og
grønt kan holde langt længere.
Customization – Med Liebherr kan man
gøre køkkenet langt mere personligt

med farver og selvvalgte designs, både
udvendig og indvendig, men i særdeleshed også med, hvordan man kan
kombinere forskellige produkter, så man
får præcis den kølesektion man vil have
med køleskabe, frysere og vinkøleskabe.
Idéen er, at systemet er modulart, så man
kan opbygge det frit efter ens behov.
Cooling redefined – Monolith er Liebherrs helt store satsning i den absolutte
topklasse, hvor de kæmpestore indbygningskøleskabe indeholder den bedste
og mest innovative teknologi fra luksusbrandet.
OPDATERINGER, ISTERNINGER
OG RO I HJEMMET
Som noget nyt har Liebherrs HardLine
også fået BioFresh-Plus samt et nyt,
opdateret design.
En større nyhed fra Liebherr er et
70cm og et 60cm køle/fryseskab, hvor
man kan fylde vand i en beholder og
på den måde lave isterninger, så man
slipper for at skulle have tilsluttet vand
til skabet.
Liebherr kan desuden byde på vinkøleskabe med et støjniveau på 32db
og køle/fryse-skabe på 34db, hvilket er
best in class.
- JM

Blandt 2018-innovationerne var bl. a.:
• En Grundig vaskemaskine med en
”recycled” tromle af genbrugsplast.
• Et fresh-meter i køleskabet, som via
sensorer giver en grøn, gul og rød
melding om kødets friskhed – og
dermed sikrer, vi spiser eller ompakker, før det er for sent.
• En Beko vaskemaskine (fra 2019),
som sparer vand via ny ”vandfaldsteknologi”.
• Opkobling af smarte produkter til
Alexa – med optimal mulighed for,
at forbrugeren kan styre funktionalitet uafhængig af tid og sted.
Grundig viste også som prototype et filter til vaskemaskiner, der kan opfange
95% af mikrofibre og omsætte dem til
nye materialer, fx fiskegarn.
Grundigs målsætning er at gøre egen
produktion CO2 neutral inden 2025.
he

NESPRESSO
Nespressos stand på IFA var vanen tro velbesøgt, hvor både branchefolk,
journalister og almindelige besøgende havde mulighed for at se de seneste
Nespresso-maskiner og prøve forskellige varianter af den populære kapselkaffe.
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Annonce

BUTIKSKONTROLLEN 2017:

22,2 % FEJL I
ENERGIMÆRKER
Forbrugerne har lovkrav på at se korrekte mærker
– og det sker ikke altid!

Hvor godt, et korrekt
energimærke! 20+ år
efter mærkets indførelse er kun ca. 4
ud af 5 mærker vist
fuldstændig korrekt i
butikkerne …

H

ver dag sætter producenter tusindvis af energimærkede hvidevarer på markedet.
Senest er også støvsugere som de
første inden for ”små husholdningsapparater” blevet energimærket.
Hver dag lægges tilsvarende massevis
af korrekte energimærker i kasser med
de nye produkter.
Og hver dag anvender forbrugere (i
Danmark og Europa) energimærket som
pejlemærke ved valg af nyt produkt …
Alligevel er noget galt.
Det viser Energistyrelsens butikskontrol i 2017.
Energistyrelsen har nemlig ansvar for
at kontrollere, at forbrugerne nu også
ser de korrekte mærker ude i butikkerne. Konkret udføres kontrollen (uanmeldt) af Sekretariatet for Ecodesign
og Energimærkning. Og konkret er ca.
5000 produkter i ca. 50 butikker blevet
besøgt.
Er alt så, som det skal være?
Svaret, baseret på butikskontrollen
2017, må være et klart nej.
Hele 22,2% af energimærker er fejlbehæftede, forkert placerede og/eller
slet ikke til stede, når produktet vises i
butik.
Særligt to forhandlere skilte sig i un-
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dersøgelsen ud ved at ”gøre alt forkert”,
primært selv at have trykt alle ”energimærker” selv.
Tages disse to butikker ud af undersøgelsen, er fejl-procenten nede på 14%.
Men det er stadig for mange fejl, når
målsætningen – opstillet af Energistyrelsen, APPLiA Danmark, Dansk Erhverv,
Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet
Tænk – er på max. 10% fejl.
Tendenser i fejlmærkningen er tydelige: flere fejl i køkkenbutikker og i de
butikker/salgssteder, der indgår i de
frivillige kæder (74% fejl). Færre fejl
(14%) i butikker, der er knyttet til
”kapitalkæder”, fx. Elgiganten.
Flere fejl i produkter, som er nye i
ordningen, fx. støvsugere og emhætter.
Færre fejl i forbindelse med vaskemaskiner.
Alle fundne fejl i butikker/kæder er
i øvrigt nu udbedret og tjekket ved et
genbesøg af kontrollanterne.
Butikskontrollen overgår fremadrettet til Sikkerhedsstyrelsen. Sekretariet
for Ecodesign og Energimærkning og
organisationerne bag den nye metode,
bl. a. APPLiA Danmark, anbefaler, at
butikskontrol af energimærker fortsat
er en prioritet for Sikkerhedsstyrelsen.
he

GRAM

Efterårskampagne 2018
GRAM kører i perioden 1. oktober til 31.
december 2018 en kampagne med et gratis
sæt teleskopudtræk med 75 % udtræk til
alle kunder, der køber et GRAM komfur eller
indbygningsovn med sideribber.
Et eller flere stabile sæt teleskopudtræk i
komfur og ovn giver ekstra komfort og sikkerhed under tilberedningen. Udtrækkene er
flytbare, så plader, rist og bradepande tipper
ikke, når de trækkes ud. GRAM tilbyder nu
alle kunder et sæt teleskopudtræk med 75 %
udtræk ved køb af et GRAM
komfur eller indbygningsovn.
Butiksmateriale
Til at understøtte salget i butikkerne har vi
produceret stickers til at sætte på produkterne samt A6 løsblade til uddeling til
kunderne, så de kan se betingelserne og
registrere deres køb på GRAMs hjemmeside.
GRAM sender derefter teleskopudtrækket
direkte til kunden.
Online markedsføring
I hele perioden understøttes kampagnen
bredt med online markedsføring.
www.gram.dk
GRAMs website vil ligeledes være opdateret
med information om både produkter, kampagne og link til registrering af køb.
Vi ønsker alle vores kunder et rigtig godt salg
af komfurer og ovne i kampagneperioden.

Køb et GRAM komfur eller
indbygningsovn og få et
gratis sæt teleskopudtræk
gram.dk/kampagne

PRODUKTNYT

NYE INNOVATIVE
INDUKTIONS-KOGEPLADER
FRA SMEG

Induktionskogeplader er et populært valg af
mange grunde; deres moderne stil integreres
perfekt i alle køkkener, de er hurtigere end gas
(det tager ca. 1 minut at varme en kasserolle
med vand), og de er meget energibesparende.
Dette er bare nogle eksempler. Nogle nye tiltag
tillægges det voksende induktionsområde;
60cm Multizone SI27643B, 90cm Flexi4zone
SI1F7955B og SI2M7953D med Multizone,
alle med en ny æstetik og nye spændende funktioner.
Hver af disse kogeplader har fået den nye intuitive slide-controller som er elegant, enkelt at
betjene og som reagerer hurtigt. Hele 14 niveauer at vælge imellem som giver højere præcision og korrekt temperaturkontrol. En ny elegant
æstetik med facetslebet kant, giver en perfekt
overgang fra bordpladen.
SNAKKER MED EMHÆTTEN
Med et infrarødt system kan man styre emhætten automatisk via induktionen. De to produkter ”snakker” med hinanden.
Når effekten og temperaturen på kogepladen
er indstillet, tændes emhætten og justeres effekten automatisk, uden at man behøver at gøre
det manuelt. Fire nye emhætter som specifikt er
designet til at arbejde sammen med disse kogeplader, kommer til at have Auto Vent funktionen.
SI1F7955B har en Flexi4zone til venstre som
er delt op i 4 sektioner og kan justeres efter dit
madlavningsbehov.
Du kan samtidig også anvende flere pander
af forskellige størrelser, hvilket giver større
fleksibilitet. Flexi4zone giver endda mulighed
for at anvende Flexi-varmefunktionen, hvilket
opdeler zonen i tre fabriksindstillede temperaturområder.

NYANSÆTTELSE PER FRIEDRICH
NY KEY ACCOUNT MANAGER HOS ASWO NORDIC
Med ansættelsen af Per Friedrich
falder endnu en brik på plads i
ASWOs ambitioner om at fortsætte
den store vækst i Norden. Et enkelt
og brugervenligt servicekoncept
har gjort ASWO til markedsleder på
reservedele til forbrugerelektronik,
hvidevarer og små elektriske apparater.
Per tiltræder ASWO’s nordiske
salgsteam med solid brancheerfaring. Senest i 13 år som direktør hos
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Dansk Total-Service, en landsdækkende kæde for hvidevarereparationer.
Inden da i 10 år som Nordic Service
Manager hos Whirlpool Nordic A/S.
Med reference til Salgschef Sten
Schroll, bliver Per således et aktiv
for hele det nordiske marked, med
et særligt fokus på det store svenske
marked.
”Det er ikke hver dag man får muligheden for at tilføre sit salgsteam sådan
en kapacitet. Vi får hele tiden nye kun-

der ind på vores enkle og dermed
unikke servicekoncept, så vi er utroligt stolte af at kunne præsentere
vores mange kunder for endnu mere
specialiseret rådgivning. Samtidig
styrker vi vores ambitioner om at
fortsætte vækstkurven i Norden –
det er win-win”, udtaler Sten
Schroll.
Per Friedrich tiltrådte stillingen
som Key Account Manager i ASWO
Nordic den 1. august 2018.

PRODUKTNYT

FRITUREGRYDEN TILPASSER SELV TID
OG TEMPERATUR
The Smart Fryer™ er den første frituregryde, der ved
hjælp af 7 forudindstillede programmer justerer både tilberedningstid og
temperatur. Uanset, hvad du vælger at tilberede, vil the Smart Fryer sørge
for perfekt fritering.
4 LITER FRITUREBEHOLDER OG SPECIALPROGRAM TIL
DOBBELTSTEGTE POMMES FRITES
The Smart Fryer fra Sage (Witt) har et specialprogram til dobbeltstegte
pommes frites, så du kan få restauranternes professionelle resultat derhjemme hver gang. Uanset om du friterer camembert, fiskefilet eller forårsruller,
klarer Sage frituregryden friteringen til perfektion og tager desuden hensyn
til, om ingredienserne er friske eller frosne.
Med Smart Fryer’s brugerdefinerede funktion kan du selv eksperimentere
og programmere knappen til den ønskede tilberedning. CoolZone-teknologi
sikrer minimalt spild af olie, da madrester ikke brændes af i overfladeolien.
På den måde holdes olien ren længere.
Effekten på 3000 Watt sikrer lynhurtig opvarmning og stabil driftstemperatur i
den 4-liter store friturebeholder.

The Smart Fryers brugerdefinerede funktion
gør, at du kan selv kan eksperimentere og
programmere knappen til lige nøjagtig den
tilberedning du ønsker.

SEGWAY FORTSÆTTER
UDVIDELSEN AF SIN PRODUKTLINJE
Segway-Ninebot, verdens førende leverandør af elektrisk, personlig transport,
deltog på IFA 2018, Berlin for at fremvise den fulde forbrugerproduktlinje.
Med mere end 13 produkter, er SegwayNinebot klar til fremtiden. I en verden,
hvor byer stadigt bliver mere forurenede og overbefolkede, er det tid til forandring. Segway-Ninebot tilbyder en
række forskellige løsninger til personlig
transport på kortere afstande, der løser
forskellige mobilitetsudfordringer og
tilfører såvel morskab som bekvemmelighed til din hverdag. På den 187 m2
store stand på IFA vil Segway-Ninebot
bl.a. vise den nye Segway Drift W1 og
give besøgende mulighed for at prøve
de nye e-Skates på testbanen.

Den elektriske KickScooter
giver det klassiske løbehjul
baghjul. Segway markedsføres
i Danmark af Witt A/S.

KICKSCOOTER
Med en succesfuld opstart i USA, hvor
KickScooteren er blevet et revolutionerende transportmiddel i byzoner, følger
Europa nu godt med. KickScooteren
gør transporten mere effektiv, sjov og
billig samt mere miljøvenlig. SegwayNinebot har ført succesen videre og har,
ved siden af de nuværende KickScootere
ES1 og ES2, udviklet en ny KickScooter
til B2B-markedet.
SEGWAY DRIFT W1 E-SKATES
Den nye Segway Drift W1, lanceret
28. juni, er sjov samtidig med, at du
bevæger dig fuldstændig ubesværet på
de selvbalancerende e-Skates. Drift W1
kan køre op til 12 km/t og er særlig robust grundet dens magnesiumlegering,
sidestøddæmpere og IP54-beskyttelse.
Ideel til at have det sjovt i parken eller
i skolegården – og til at imponere andre med avancerede køreegenskaber.
Segway Drift W1 er fra dags dato tilgængelig til forudbestilling i udvalgte
butikker.
Segway Drifter et sjovt alternativ til
både Segways egne produkter og
til rulleskøjterne.
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WDD 030 CLASSIC SoftCare
+ CapDosing
samt teknisk
identisk model: WDD 020

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk

Miele - ingen over, ingen ved siden af
5 Miele vaskemaskiner er netop kåret
”Bedst i test” af Forbrugerrådet TÆNK
Forbrugerrådet TÆNK har testet vaskemaskiner, og Miele tager de syv første pladser. Sådan! De fem øverste
på podiet er endda kåret som ”Bedst i test”. Det er fuldstændig uovertruffet! Miele har desuden en række
vaskemaskiner, der er teknisk identiske med vinderne og kan derfor kalde i alt 13 vaskemaskiner for ”Bedst
i test”.
Det er også værd at bemærke, at testvinderne repræsenterer alle Mieles hovedfeatures på vask. Der er både
en Classic-model med SoftCare-tromle og CapDosing, en TwinDos-model med kampagnetilbud samt to
modeller med PowerWash, QuickPowerWash og Mieles nye, fantastiske SingleWash-tilvalg.
Miele. Immer Besser.

FAKTA OM MIELE SINGLEWASH

FAKTA OM MIELE TWINDOS

FAKTA OM MIELE TESTVINDERE

Særligt effektiv til små mængder tøj
(≤ 1 kg).

Spar op til 30 % vaskemiddel.

Ud over de 13 W1-vaskemaskiner er
Miele ”Bedst i test” hos Forbrugerrådet TÆNK i følgende kategorier:

Besparelsespotentiale:
Energi: - 75 %
Vand: - 80 %
Tid: - 60 %

Kampagne: Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos, og få et halvt
års gratis forbrug af UltraPhase 1&2
med i købet. Værdi kr. 699,-.

Støvsugere
Tørretumblere
Emhætter
Køle- og fryseskabe
Se alle testvindere på miele.dk

WCE 320 PowerWash 2.0
+ SingleWash
+ QuickPowerWash

WCE 330 PowerWash 2.0
+ SingleWash
+ QuickPowerWash

WCE 660 TwinDos
samt teknisk identiske

WCF 120 SoftCare
+ CapDosing

modeller:

samt teknisk

samt teknisk

WCE 670 + WWE 660

identiske modeller:

identisk model: WWE 320

+ WCE 770 + WWE 760

WCF 130 + WWF 120

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

Removable
Cutley Tray

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

Satellite
Spray Arm

Den digitale
motor er hjertet
i Dyson V10.

FREMTIDEN
ER LEDNINGSFRI
AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

I

SKAL ERSTATTE DEN KLASSISKE
STØVSUGER
Simon Cross har været med til at udvikle de nye teknologier bag V10-støvsugeren, og ifølge ham er der særligt
tre ting, der får V10 til at adskille sig fra
forgængeren, og som skal få den til at
være et reelt alternativ til den traditionelle gulvmodel, nemlig formen, motoren og batteriet.
NY FORM
Den mest åbenlyse forskel er den nye
udformning på V10, hvor beholderen
til opsamling af støv og snavs nu flugter
med resten af støvsugeren. På V8-modellen gik beholderen på tværs af støvsugeren, men ved at vende den 90 grader, så opnår man, at luftstrømmen er
blevet mere direkte. Derved bliver energi-tabet mindre, hvilket resulterer i en
kraftigere sugeevne.
En anden fordel ved det nye kammer
er, at det er blevet mere simpelt at tømme det for støv, når man har støvsuget,
ligesom kapaciteten nemmere kan udvides.

NY MOTOR
Den nye motor er dog den største nyhed, og sammen med den nye udformning af kammeret, er den med til at
sikre en 20% større sugeevne i V10.
Motoren er hjertet i den nye V10, og
netop udviklingen af motorer er noget,
som Dyson har investeret stort i de
seneste 10 år.
Den nye motor er deres mindste og
letteste hidtil, men samtidig roterer den
med en hastighed på 125.000 omdrejninger i minuttet, hvilket er langt hurtigere end en konventionel motor, og
det er med til at forbedre sugeevnen,
på trods af den mindre størrelse på den
digitale motor.
NYT BATTERI
En anden og helt afgørende nyhed er
det nye batteri, der kan holde til op til
60 minutters støvsugning ved laveste
sugeevne, uden at sugeevnen bliver
svækket undervejs. Og det er netop
dette kraftige batteri, der ifølge Simon
Cross er blevet udviklet sideløbende
med selve støvsugeren, der har været

HVIDVARE-NYT 5 • 2018

33

▲

forbindelse med lanceringen af
Dysons seneste støvsuger, V10, inviterede den britiske virksomhed til en
præsentation af den ledningsfrie støvsuger i en lejlighed i det indre København, hvor Dysons chefdesigner fortalte
om teknologien bag.
Dyson er bedst kendt for at producere
posefri stavstøvsugere, men med deres
seneste lancering har de udstukket en
ny kurs og dropper ledningen fuldstændig i deres støvsugere.
Hovedbudskabet ved præsentationen
af den nye V10 var nemlig, at Dyson har
udviklet deres sidste støvsuger med ledning, og at fremtiden nu er ledningsfri.
Det kan de gøre takket være et
massivt arbejde med udvikling af nye
teknologier, særligt den nye, digitale
motor, der er hjertet i støvsugeren, og
netop det store udviklingsarbejde er
ifølge Simon Cross, Design Lead inden
for Floorcare hos Dyson, årsagen til, at
der er gået et par år siden deres seneste
store lancering af en ledningsfri støvsuger, for de ville sikre sig, at teknologien
var, som den skulle være.

Køleskabet er helt
centralt i køkkenet
– klæd det flot på.
Det nye Vario Style køle-/fryseskab
fra Bosch er født neutralt, og med
hele 19 flotte farver til fronten.

Dyson satser nu
100% på ledningsfri
støvsugere.

Det er nemt og hurtigt at skifte
fronterne, når man indretter sig
med en ny farve, eller måske vil
have rødt køleskab i juletiden og en
anden farve i andre måneder – eller
bare skifter mening.

Find den rigtige højde.
Vælg 186 cm eller 203 cm.
Fleksibilitet er en af
de store fordele ved
en stavstøvsuger.

afgørende for, at Dyson har valgt at
droppe ledningen helt.
For som Simon Cross påpeger, så er
drifttiden nu så meget forbedret, at
støvsugeren kan klare at støvsuge langt
de fleste hjem på mindre end én opladning. Og netop derfor har Dyson valgt
helt at stoppe udviklingen af støvsugere med ledning, eller som Simon Cross
siger: ”Vi føler, at dette er fremtiden for
støvsugning, så derfor fokuserer vi kun
på den ledningfri støvsuger fremover.”
MUNDSTYKKER, SEPARERING
OG FILTRERING
Det er afgørende for denne type
støvsugere, at filteret ikke blokerer for
luftstrømmen, da det vil gå ud over sugeevnen. Derfor har man ifølge Simon
Cross arbejdet på at separere støv og
snavs fra luftstrømmen, og motor og
filter er placeret i én forseglet enhed,
så støv, allergener og bakterier ikke
bliver sendt tilbage ud i lokalet.
Samtidig kan man få en række
specialudviklede mundstykker til
støvsugeren, der egner sig særligt til
forskellige formål, såsom glatte gulve
og gulvtæpper, og som er med til at
sikre, at sugeevnen er i top, uanset
34
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underlaget. Mundstykkerne har en indbygget motor, der er indbygget direkte
i rullen, hvilket blandt andet reducerer
støjen fra motoren.
STANGSTØVSUGEREN I
DANMARK
Danmark er som de andre nordiske
lande traditionelt set mest vant til
at bruge gulvstøvsugere, men ifølge
Dysons repræsentanter er Danmark
ganske godt med, når det kommer til
stangstøvsugeren, for dels har Dyson
været på det danske marked længe, og
dels har danskerne taget stangstøvsugeren til sig som en ekstra støvsuger.
Men med de nye, ledningsfri
modeller føler Dyson, at de nu har et
produkt, der rent faktisk kan erstatte
gulvmodellen, da den er mere bekvem
at bruge og har samme sugeevne som
en traditionel støvsuger, samtidig
med, at den kan klare hele huset på én
opladning.
Det kræver ifølge Dyson blot, at folk
vænner sig til, at man ikke behøver en
støvsugerpose. Til gengæld er danskerne glade for ny teknologi, og med V10
føler Dyson sig sikre på, at de har ramt
plet i forhold til det danske marked.

Vælg favoritfarve.
Der er hele 19 at vælge imellem.

Hægt de magnetiske fronter på.
Farveskift med et snuptag. Færdig.

Se mere på www.bosch-home.dk/
aktuelt/variostyle-koele-fryseskabe

Køleskabet kan
skifte farve,
når du har lyst.
Vario Style er verdens første køle-/
fryseskab med udskiftelige farvefronter.
Fronterne findes i hele 19 farver og kan
hurtigt skiftes, uden værktøj og teknisk
snilde. www.bosch-home.dk
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60 ÅR = 60 MDR.’S GARANTI
THERMEX
DANSK DESIGN OG KVALITET SIDEN 1958
Thermex, (oprindeligt Thermor), blev grundlagt
i 1958. Kerneprodukterne var de første år alene
baseret på mindre ventilatorer til brug på toiletter, kontorer, i forretninger, restaurationer
og lignende lokaler, hvor der var behov for luftfornyelse.

med fedtfilter, lys og styring. Dengang kendt
som ”smedejernsemfang” i dag blot kaldet
emfang. Hensigten med denne nyskabelse var
at forene design og funktion i èn enhed. Det
første ”rigtige” emfang hed Model Fanø og blev
lanceret i 1976.

HISTORIENS FØRSTE EMHÆTTE
I 1965 introducerede Thermex den første egentlige emhætte “Model Turbinette” en køkkenventilator, uden lys og filter til placering over
komfuret.

Emfanget blev fra starten en rungende succes
og er den dag i dag en fast bestanddel i køkkenet verden over.
Udover Danmark er Thermex
også tilstede med egen
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HISTORIENS FØRSTE EMFANG
I midten af 1970’erne designede, serie-producerede og lancerede THERMEX, som de første på
markedet nogensinde en dekorativ emhætte

Turbinette
anno 1958

Vi fejrer
60 års jubilæum

60
ÅR

med 60 måneders garanti
på alle Thermex emfang.
Betingelse for 60 mdr.’s garanti er,
at købet af emfanget skal være
foretaget i kampagneperioden fra
1/9-2018 til 31/12-2018 og skal
registreres på www.thermex.dk.

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 62 33
Valhøjs Allé 190 · 2610 Rødovre · Tlf. +45 36 70 70 29
www.thermex.dk · info@thermex.dk
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Emfang Enkelt og Elegant

