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EICO har gennem
tiden været med
til at skabe et
banebrydende nyt
syn på emhætter.
Årtiers erfaring,
sammen med sans
for innovativt design,
med fokus på
kvalitet i anvendt
materialer og på
ny teknologi, har
bragt EICO på
forkant i sin branche.

Det inspirerende program
fra eico er stort og kan ses på
www.eico.dk.
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”SICILY IS MY LOVE”
Smeg vil med sit samarbejde
med Dolce & Gabbana

Årets IFA – teknologimessen i Berlin – hørte klart til i den

sikre, at køkkenet bliver alt

bløde ende, når det gælder hårde produktnyheder.

andet end kedeligt.

De fælleseuropæiske energimærker er under revision –
og det vil sikkert være sådan, at producenterne har ret

8

skarpe produkter med ny energieffektivitet klar til 2020,
når de nye energimærker er på vej.
I mellemtiden var andre tendenser på spil i Berlin.
Kunstig intelligens spiller en større og større rolle – nu
med produkter, der kan aflæse og lære af vores adfærd.
Det gælder køleskabe, ovne mv. og det bliver et spørgs-

IFA 2019

mål om tid, før den kunstige intelligens for alvor er byg-

STICKS, BÆREDYGTIGHED OG DESIGN

get ind i produkterne. Et nyt samspil mellem menneske

Bekæmpelse af madspild, genanvendelse af

og maskine vil følge.

plastik og skånsom vask af tøjet var blandt
hovedbudskaberne på årets IFA-messe, men

Bæredygtighed var også et tema, der fyldte mere end
tidligere.

2019 var også året, hvor stick-støvsugerne

Besparelse af ressourcer – vand, fødevarer, tid og tekstil

et øget fokus på design.

kom i rampelyset, samtidig med at der var

– er heldigvis områder, hvor industrien har stærke løsninger.

26 GØR HVERDAGEN LETTERE
Endelig var det en tendens, at moderne forbrugere er

Nilfisk vil med sin nye Combi Washer sikre

optaget af design. Køkkenet skal vises frem – og derfor

både mere tid i hverdagen og et renere

er mangfoldigheden inden for design-produkter større

hjem. Den smarte stick både støvsuger

end nogensinde.

og vasker gulvet samtidig.

Læs mere i denne udgave af Hvidvare-Nyt om nyhederne
fra de enkelte producenter – men der var faktisk endnu
flere nyheder end bladet har plads til.

28 FORMLAND 2019
Flere medlemmer var repræsenteret

Samtlige produktnyheder kan tjekkes ved at google IFA 2019

på designmessen i Herning, hvor
hovedbudskabet var "we care" -

og de enkelte producenter …

bæredygtighed er blevet et helt
centralt salgsargument over for
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DANSK ELEKTRONIKKÆDE LANCERER
NYT BUTIKSKONCEPT
El-Salg lancerer et nyt butikskoncept i Danmark, der skal sikre,
at mindre specialbutikker rundt om i landet fastholder nærheden
og kontakten til deres kunder.

E

L-Salg lancerer et nyt butikskoncept i Danmark, der skal være et
supplement til nethandlen og være
med til at løfte detailhandlen rundt om
i landet samt bringe de mindre specialforretninger tættere på deres kunder
igen. Fjernsyn, computere, hvidevarer
og alskens forbrugerelektronikvarer
skal nu også kunne købes der, hvor
de danske forbrugere handler deres
dagligvarer.
Tomas Holm Hedehus, adm. direktør
i A/S EL-Salg udtaler, at shop-in-shopkonceptet skal skabe et nyt og konkurrencedygtigt supplement til onlinehandel og styrke lokalsamfundene rundt
om i landet:
”Antallet af tomme og lukkede butikker rundt om i lokalsamfundene taler
deres eget tydelige sprog. Nethandel og
vandring fra land til by har vanskeliggjort det at drive specialforretning i
mange byer i Danmark. Faktum er dog,
at tre ud af fire hårde hvidevarer forsat
handles i fysiske butikker. Det betyder,
at vi skal gå nye veje og være tilgængelige på andre måder for at kunne dække
behovet hos de kunder, der forsat ønsker at handle i fysiske butikker. Vores
shop-in-shop-koncept henvender sig
derfor til den store gruppe af kunder,
der ønsker at spare tid ved at handle
hos os, når de alligevel skal købe dagligvarer. De kan enten få varerne med
hjem med det samme eller bestille on-
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line med rådgivning i butikken.” fortæller Tomas Holm Hedehus
STOR SUCCES MED TESTBUTIK I
SKANDERBORG
Kunderne i SuperBrugsen i Skanderborg blev d. 1. august de første til at benytte det nye butikskoncept i Danmark.
En 100 m2 stor butik blev etableret i
SuperBrugsens butik, hvor medarbejdere fra EL-Salg stod for salget af forbrugerelektronik og hårde hvidevarer.
Udover den normale handel i butikken, er det også muligt at handle via
touchscreens, hvor kunderne selv eller
med bistand har adgang til EL-Salgs
mere end 12.000 varenumre.
”På den måde skaber vi en hybrid
mellem det at handle i en fysisk butik
og det at handle på nettet,” siger Tomas
Holm Hedehus. Efter 14 dage har det
nye koncept vist sig at være en kæmpe
succes, hvilket glæder Tomas Holm
Hedehus og EL-Salg:
”Vi har på 14 dage haft utrolig mange
besøgende i butikken og solgt for et
beløb, der langt overstiger, hvad vi
havde regnet med. Det bekræfter mig i,
at vi med dette nye butikskoncept har
ramt noget, der både viser, hvad Skanderborg har manglet, men også hvad,
der er fremtiden for detailhandlen i
forhold til det at drive butik,” fortæller
Tomas Holm Hedehus og siger videre,
at han ser det omkostningseffektive

Tomas Holm Hedehus, adm. direktør i
A/S EL-Salg

koncept som en måde, hvorpå EL-Salg
kan styrke deres position i markedet, og
at succesen fra Skanderborg betyder, at
EL-Salg ønsker at åbne flere lignende
shop-in-shop butikker rundt om i landet.
EL-Salg har 170 butikker rundt om i
Danmark og er Danmarks største frivillige detailkæde. EL-Salg er en del af
indkøbsfællesskabet Euronics International, der inkluderer 11.000 butikker i 31 lande.

BRANCHEN OG VERDEN
GLOBALT: VÆKST I HVIDEVARER OG SDA
INFLUENCERE
POLITI-ANMELDT
Forbrugerombudsmanden anmeldte i
starten af august fire ”influencers” for
skjult reklame på de sociale medier.
Influencere er personer, fx bloggere,
der gennem sociale medier har indflydelse på mange mennesker.
Lovgivningen fastslår, at det skal
markeres tydeligt, hvis man får penge
eller produkter for at promovere et
firma på sociale medier. En stribe populære influencers har ikke gjort dette
– og fire er anmeldt til politiet.

Det globale marked for elektronik og tekniske forbrugergoder er bremset op i 2019 –
med minus ved flere produktkategorier, fx skærme og smartphones.
Hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater fortsætter dog himmelflugten – ifølge GfK – i en række tal, som blev præsenteret af Mieles adm. direktør Dr.
Reinhard Zinkann ved åbningen af IFA:
Den samlede vækst i MDA (hvidevarer) har på verdensplan været 2,7% i første
halvår af 2019, mens den på SDA (små elektriske husholdningsapparater) er oppe i
hele 9%. Trækker man Kina fra – landet har haft minusvækst i afsætningen på grund
af udfordringer i byggebranchen – er de samlede tal for den globale udvikling endnu
bedre.
GfK spår en vækst, når året er omme, på 2% for MDA, 9% for SDA.

”Jeg ser med stor alvor på overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame,
for der må ikke være tvivl om, hvornår vi som forbrugere møder markedsføring”, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

SVERIGE ØGER
KEMIKALIESKATTEN
Sverige har pr. 1. august 2019 forhøjet
den såkaldte kemikalieskat på elektronik i hvidevarer og øvrig forbrugerelektronik.
Den svenske kemikalieskat hæves
med 30%, så den ny skattesats er 11
svenske kr. pr. kg hvidevare, dog med
en vægtgrænse på 40 kg.
APPLiA Sverige og en række erhvervsorganisationer har været kritisk over for
miljøeffekten af det ny tiltag - ligesom
den ny skat har påført virksomhederne
en stor rapporteringsbyrde. Det er
fjerde gang på to år, den svenske kemikalieskat justeres.

IFA: KONTRAKT TIL 2023
IFA har indgået kontrakt med Messe Berlin om afholdelse af messen til og med 2023.
Stabiliteten er stor. I 2024 har messen 100 års jubilæum …

KØKKENET SKAL VISES FREM
To ud af tre urbane forbrugere finder design vigtigt, når de køber hvidevarer og små
elektriske husholdningsapparater.
Hvidevaren er et møbel på linje med andre møbler – og skal beundres.
Tilsvarende ønsker 52%, at køkkenet udtrykker deres livsstil og personlighed.
Informationerne kommer fra en undersøgelse, Siemens har foretaget – i samarbejde med Fremtidsinstituttet i Wien – og som blev præsenteret på IFA i Berlin.
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PARKÉR DET
I DIT KØKKEN
GORENJE RETRO
SPECIAL EDITION
KØLESKABET
MED KARAKTER

gorenje.dk

Køleskabet, som er inspireret af det berømte ”Folkevognsrugbrød”. Det nye Gorenje Retro Special Edition-køleskab
kombinerer det ikoniske design fra 60’erne med moderne,
sofistikeret teknologi.
Dette er køleskabet, som ikke kun er for de køreglade. Det
tilføjer et personligt touch i ethvert køkken og symboliserer
frihed og eventyrlyst, samtidig med at maden i køleskabet
bevares frisk og fuld af vitale næringsstoffer.

Siciliansk kulør – i Smegs showroom
på Vesterbrogade i København

SMEG – MED
SICILIANSKE KULØRER
Historien gentager sig med variation.

I

1972 var en af de helt hede diskussioner i dette magasin, om hvidevarer
udelukkende var hvide eller der også
kunne være ”farvede hvidevarer”.
Som med så meget andet blev diskussionen ikke afklaret med logik og argumenter. Næ, markedet bestemte – og
1970’erne blev en lystig tid med brune
og grønne hvidevarer …
Smeg, APPLiA Danmarks seneste
medlem med dybe rødder i det norditalienske, er nu gået hele vejen.
I samarbejde med modehuset Dolce
Gabbana har SMEG de senere år lanceret først nogle enkelte produkter, nu
en hel produktserie, med en usædvan-

lig skarp og farverig inspiration fra
Sicilien.
De farverige produkter adskiller sig
unægtelig fra det meste i branchen.
De står nu til skue i Smegs renoverede showroom på Vesterbrogade 39 i
København.
Samarbejdet med Dolce & Gabbana
har udviklet sig i trin. Først med enkelte,
håndmalede ”Frigoriferi d’Arte”, dernæst forrige år med en lille kollektion af
SDA-produkter, fx en brødrister og en
kedel med temaet ”Sicily is My Love”.
Senest, på Milano-messen, præsenterede Smeg og Dolce & Gabbana så
en hel produktserie med de farverige

sicilianske temaer. Emhætte, komfur,
køleskab … dertil de små apparater.
Der er ikke så meget at sige – andet
end måske nogle af ordene fra Smegs
eget katalog: Visionary, Unconventional, Creative, Ironic, Colourful, Unexpected, Audacious, Extraordinary,
Italian Beauty …
Fremtidens marked har mange forbruger-profiler – og de, der vil have
smæk på farverne, har nu fået chancen.
På en helt anden måde end i de farverige, men unægtelig mere konventionelle 1970ere.
Interesserede kan se meget mere på
#dgsicilyismylove og #dgsmeg
-HE

HVIDVARE-NYT 5 • 2019

7

IFA 2019
BERLIN: IFA 2019 blev endnu et rekordår for den store elektronikmesse med
næsten 2.000 udstillere, 245.000 besøgende og journalister fra 160 lande fra hele
verden.
På de følgende sider ser vi på et udpluk af de mange nyheder, som APPLiA Danmarks
medlemmer kunne fremvise på messen, for selvom mange forholder sig afventende
i forhold til de nye energimærker, der kommer til næste år, så var der ikke sparet på
hverken innovation eller kreativitet med de mange løsninger, der blev præsenteret
på messen.
Et af de store nøgleord var – helt i tidens ånd – bæredygtighed, uanset om det
handler om madspild, genanvendelse af plast, mindre udledning af forurenende
kemikalier eller beskyttelse af tøjet i vasken.
Ét produkt gik dog igen på mange af standene – 2019 er uden tvivl året, hvor
stick-støvsugeren har fået sit helt store gennembrud.

8
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1. Med den nye Airfryer XXL vil Philips vise, at den kan bruges til langt mere end
bare pommes frites.
2. Philips bød på en række nye klimaprodukter, først og fremmest en effektiv
luftrenser i et design, der passer ind i de fleste hjem.
3. Espresso 3200 er skabt ud fra et ønske fra forbrugerne om at kunne lave god
kaffe nemt.

3

PHILIPS: KAFFE – GANSKE SIMPELT
Philips har lyttet til forbrugerne og lanceret en espressomaskine, der gør kaffen til en leg.
Og en ny luftrenser tager sig godt ud i hjemmet.

NEM ESPRESSOMASKINE MED
UNIK MÆLKESKUMMER
Mens de fleste espressomaskiner på
markedet får flere og flere valgmuligheder og bliver mere og mere komplicerede at bruge, så har Philips med
Espresso 3200 med LatteGo valgt at gå
i den anden retning og efter ønske fra
forbrugerne lanceret en espressomaskine, der skal være nem at gå til og samtidig levere et godt resultat hver gang.
På displayet vælger man mellem de
fem mest populære kaffedrikke, fra
sort kaffe til latté, og den innovative
LatteGo-mælkeskummer sørger for det
perfekte skum. Og naturligvis kan man
justere både styrke, størrelse og mængden af skum, ligesom den også sørger
for vand til teen.
Både maskinen og skummeren er
nemme at gøre rene, og den keramiske kværn sørger for, at kaffepulveret

er perfekt – men man kan også fylde
forkværnet kaffe på maskinen.
Tanken er, at det skal være så simpelt
som muligt at få en god kop kaffe.
AIRFRYER – MEGET MERE END
FRITTER
En af de store nyheder på Philips’ stand
i år var den nye Airfryer XXL med Smart
Sensing-teknologi, der ikke alene er
stor nok til at kunne tilberede en hel
kylling, men som også indeholder en
række smarte funktioner, der gør madlavningen lettere
Fem automatiske programmer sørger
for de mest populære opskrifter, fx helstegt kylling, hvor airfryeren selv vejer
kyllingen og indstiller den perfekte
tilberedningstid og temperatur.
Philips’ Airfryer skal ikke bare bruges
til pommes frites – den kan bruges
til langt mere, med det rette tilbehør

endda alt fra grøntsager over pizzaer til
popcorn.
LUFTRENSER MED LÆKKERT
DESIGN
En anden væsentlig nyhed fra Philips i
år var den ny luftrenser, Series 4000i
Air Purifier, med et lækkert design.
Luftrenseren måler selv, om luften i
lokalet er forurenet, og på blot otte minutter kan den største model rense luften
på 100 kvadratmeter. Man har forbedret filteret kraftigt, så luftrenseren fjerner
partikler, der er over seks gange mindre
end hvad tidligere kunne, så 99,7% af
alle luftbårne allergener fjernes.
Luftrenseren er særdeles nyttig, både
om sommeren, hvor den fjerner pollen,
men også i hygge-sæsonen om vinteren,
hvor partiklerne fra stearinlys bliver
fjernet fra luften, ligesom vira også fjernes.
- JM
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ANNONCE
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De populære Smeg-køleskabe
fås nu i en række nye farver.

SMEG: FOKUS PÅ KAFFE
Med en række nye produkter til kaffemaskinen kan Smeg
byde de designglade danskere på både perfekt kværnet kaffe
og lækkert mælkeskum.
ROBUST KAFFEKVÆRN
Smeg kunne i år præsentere en ny, robust kaffekværn i stål uden plastikdele. Kværnen sikrer det bedst mulige resultat, uanset om det er til espresso, filterkaffe eller
til stempelkande – den kan indstilles til at male lige fra helt fint til groft.
Kværnen kan male til op til 12 kopper, men hvis man ikke bruger al kaffen på én
gang, opbevares den beskyttet, så den kan holde i op til en uge. Desuden kan man
kværne kaffen direkte ned i espressomaskinens portafilter, klar til at blive stampet.
Designmæssigt er kværnen i det klassiske Smeg-design, hvor selv knappen på
kværnen er den samme, som man ser på eksempelvis deres klassiske brødrister.
Kaffekværnen lanceres i syv forskellige farver.

KÆMPE
I N T R O - K A M PA G N E
MIELE PRÆSENTERER
GENERATION 7000 med den største
kampagne i virksomhedens historie, og vi
håber, at du vil nyde det smukke univers,
der danner rammen om introduktionen af
de nye, fantastiske køkkenprodukter.
Kampagnen gik i luften mandag
d. 16. september og får et kæmpe medietryk.
Du vil kunne opleve den på både TV, online
og print på en bred vifte af medier helt frem til
udgangen af året.

ALSIDIG MÆLKEKUMMER
En anden nyhed fra Smeg på messen var en mælkeskummer med syv forskellige
indstillinger, hvor man kan skumme mælken både varm og kold, ligesom man
kan få forskellige typer skum til forskellige kaffedrikke og efter smag – både let og
kraftig skum.
Designet er ligesom det er tilfældet med
kaffekværnen helt i tråd med det klassiske
Smeg-look, og den kommer også i syv
forskellige farver.
Med de nye produkter favner Smeg
kaffen langt bredere end før, så man nu
både kan male sin egen kaffe og lave den
perfekte mælkeskum til sin kaffe, lavet på
en espressomaskine eller filtermaskine
fra Smeg. Særligt filterkaffemaskinen har
været vigtig for Smeg i Norden, hvor filterkaffen stadig er den mest populære.
Og da vi i de nordiske lande drikker mere
kaffe end i resten af verden, så er man hos
Smeg i Norden glad for de nye produkter,
for de dækker både nordboernes behov for
produkter til kaffe og sans for godt design,
som man gerne vil have stående fremme på Smegs nye mælkeskummer byder
➔
på det klassiske Smeg-design.
køkkenbordet.
- JM
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Vi håber, at du vil tage godt imod universet
og bakke op i butikken med udstilling af
de nye, fantastiske køkkenprodukter, der fås
i flere elegante designlinjer og med banebrydende features, der vil løfte din køkkenoplevelse til et helt nyt niveau.

#LifeBeyondOrdinar y

N Y H E D E N G E N E R AT I O N 7 0 0 0

GENOPDAG PERFEKTION MED MIELE
W W W. M I E L E . D K / G E N E R AT I O N 7 0 0 0
#LifeBeyondOrdinary

IFA 2019

CANDY HOOVER – O
Candy Hoover er blevet opkøbt
af Haier, og det giver helt nye
muligheder i top-segmentet.

Gorenje bød blandt andet på en ny vaske/tørre-maskine

ASKO: HELT NYT ØKOSYSTEM
ASKO og Gorenje kunne i år byde på flere reelle nyheder,
og er samtidig blevet en del af Hisense-familien, og det giver
nye muligheder.
NY OVN FRA ASKO KAN DET HELE
Den helt store nyhed fra ASKO i år var deres nye Elements 5-i-1 kombiovn, som
giver forbrugerne stor alsidighed i køkkenet. Ovnen byder både på mikrobølger,
damp, traditionelle ovnfunktion og kombinationsfunktioner.
Ovnen indeholder desuden en lang række programmer, der gør det nemt at
finde den helt rigtige tilberedningsmetode til en lang række fødevarer, lige fra
brød til flæskesteg.
”Man har alle fordelene ved at have det hele på én gang, for eksempel hurtigere
tilberedningstid, fordi man kan kombinere med mikrobølger. Det giver også en
fleksibilitet, at man kan vælge at have mikrobølger, damp og det hele i én ovn, så
man kan få dækket alle de behov, man kan forestille sig.”

HAIER
Haier er måske ikke så kendt på det
danske marked, men det vil virksomheden ændre på ved at introducere
danskerne for en række high-end produkter inden for ovne, køl, vask og tør,
der skal konkurrere med de bedste på
markedet.
Hos Haier har man blandt andet arbejdet på at skille sig ud rent designmæssigt, både med betjening og overflader for at skabe produkter, der markerer sig på markedet. Indvendigt i
deres køleprodukter har man arbejdet
meget med lyset, der skal gøre det nemt
at overskue, hvad man har i køleskabet.
Haier kunne også præsentere et nyt,
high-end vinkøleskab med vibrationsfri kompressor, UV-bestandigt glas og
skuffer i ubehandlet egetræ, hvilket
alt sammen er med til at sikre optimal
opbevaring af vinen.

OVERLEGEN VASK FRA GORENJE
En væsentlig nyhed fra Gorenje var, at hele sortimentet af vaskemaskiner har fået
mulighed for dampfunktion, der kan fjerne bakterier og allergener, samtidig med
at skjorter bliver frisket op og nemmere at stryge.
Som noget nyt hos Gorenje er en vaske/tørre-maskine, som klarer ti kilo vask
og syv kilo tørring. Maskinen har mulighed for at lave en hurtig vask og tørring på
60 minutter.
CONNECTLIFE
Kinesiske Hisenses opkøb af Gorenje i 2018 har med ét slag gjort, at den slovenske
virksomhed er blevet en del af et større økosystem inden for det smarte hjem, hvor
alt kan tale sammen.
Med ConnectLife taler hvidevarerne fra ASKO og Gorenje nu sammen med de
mange forbundne enheder fra Hisense, blandt andet deres fjernsyn, diverse sensorer
og Smart Mirror, der hjælper forbrugerne med at holde styr på diverse sundhedsdata.
Tilsammen gør de mange teknologier livet lettere, for eksempel ved at holde styr
på lys og varme i hjemmet ud fra beboernes vaner, ved at fjernsynet fortæller, hvornår opvasken er klar, eller ved at hoveddøren automatisk bliver låst, når man er gået
ud.								
- JM
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Ravioli-maskinen
gør det nemt at lave
lækker pasta.

Gør kaffen personlig
med Perfecta.

IFA 2019

OG HAIER: NY SATNING PÅ HIGH-END

3

1
Haier vil blive markedsført som
premium-brand og vil ikke komme til at
præge tilbudsaviserne.
HOOVER
Fra Hoover kommer man med en
serie af vaskemaskiner med et helt nyt
design og mere simpel betjening, ligesom visse modeller vil have Care Dose
automatisk dosering. Hoover lancerer
også nye tørretumblere og en ny vaske/
tørre-maskine, der vasker 14 kilo og
tørrer 9 kilo, og som har autodosering
af vaskemiddel.

2
Desuden kommer Hoover med en ny,
smart stick-støvsuger, der kan skubbes
sammen, så den fylder langt mindre,
end man er vant til – den smarte støvsuger er lille nok til at blive opbevaret i
et køkkenskab, ligesom den kan skilles
ad og bruges som håndstøvsuger.

3. Hoovers nye stick-støvsuger
kan slås sammen, så den fylder
langt mindre end konkurrenterne.

CANDY
Hos Candy blev særligt deres nye vinkøleskabe fremhævet som produkter i
høj kvalitet til en særdeles favorabel pris.
En anden hovednyhed fra Candy var
nye vaskemaskiner og tørretumblere

med nyt design og en smart feature,
hvor man kan betjene dem ovenfra,
så man ikke behøver at bukke sig
ned og få ondt i ryggen,
når man vælger program.
- JM

1. Hoover havde mange nyheder
på vask.
2. Der var stor interesse for
Haiers luksusprodukter på den
store stand.

DE’LONGHI: PERFEKT KAFFE OG LÆKKER PASTA
Mens man hos De’Longhi forbereder sig på store nyheder fra Kenwood næste år, så kan
forbrugerne nyde en god kop kaffe og lækker pasta.
KMIX
Blandt nyhederne fra Kenwood på IFA
var en række nye, flotte farver på deres
populære KMIX-køkkenmaskiner, der
adskiller sig fra de klassiske farver,
man længe har haft. De nye maskiner
får et flot metalisk design i blandt
andet guld, sølv og rødguld.
NYT TILBEHØR
Hos Kenwood kunne man desuden
finde en række nyt tilbehør til de
populære køkkenmaskiner. En af de
spændende nyheder er et ravioliapparat, hvor man sætter pastaplade og
fyld i samtidig, hvorefter det smarte
tilbehør laver perfekte raviolier automatisk, hvilket sikrer et ensartet og
indbydende resultat.

På pastafronten kunne man også
præsentere et særligt langt pastaapparat, så man nemt kan lave ekstra
brede pastaplader, for eksempel til
lasagne. Apparatet kan også bruges til
småkagedej og andet, så man gør det
nemmere at bage.
Kenwood kunne desuden love store
nyheder i 2020.
PERFECTA KAFFE
Helt nyt på IFA fra De’Longhi var i år
deres nye Perfecta-espressomaskine,
Perfecta Evo, gør det nemt både at lave
en kop kaffe hurtigt, men også at indstille sine præferencer i forhold til ens
egen, helt perfekte kop kaffe – uanset
om man er til en sort kop kaffe eller en
kaffedrik med mælk. Og mælkeskum-

met sørger De’Longhis patenterede
LatteCrema-mælkeskummer for.
Rengøringen er også tænkt ind i
designet af espressomaskinen, der er
let at rengøre.
Samtidig har man udvidet udvalget
i forhold til, hvor mange af espressomaskinerne, der kan lave hele kander
kaffe, noget som er interessant for
særligt de nordiske forbrugere.
NYHEDER FRA FORMLAND
En række af nyhederne var gengangere fra Formland tidligere på året,
herunder klimaprodukter og stickstøvsugere.
Læs mere i dækningen af messen i
Herning side 28-30.
- JM
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Når funktionalitet, minimalistisk design og teknologi kombineres,
skabes den ultimative løsning...

info@witt.dk | www.witt.dk
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BOSCH: DEN LÆRENDE OVN
Kunstig intelligens er i centrum for Bosch for tiden – og har været det et par år.
Bosch præsenterede en ovn (Series 8
Accent Line), som kan forudse, hvornår
fødevarer er korrekt bagt eller stegt.
Sensorer (PerfectBake Sensor og
PerfectRoast Meat Probe) forudser
udløbet af stege- eller bagetiden og forbedrer sig selv gennem maskin-læring.
Series 8 ovnen opdaterer sit bud på
færdiggørelsen hvert 30. sekund – og jo
oftere, ovnen anvendes, jo mere ”lærer”
den at forudsige det korrekte tidspunkt.

som kan tåle temperaturer op til 200
grader og dermed frembringe de perfekte stegetemperaturer.
Også her er kunstig intelligens på
spil: med Home Connect app’en kan
opskrifter mv. let anvendes, og instruktioner sendes trin for trin, mens produktet anvendes.
Cookit er en foodprocessor med en
XL-skål, med tre liters kapacitet og
dermed ideel for den store familie.

COOKIT – BOSCH’ FØRSTE
FOODPROCESSOR
Bosch har gennem årene været aktiv i
stort set alle produktkategorier inden
for hvidevarer og små elektriske husholdningsapparater.
Og alligevel: en avanceret foodprocessor har manglet.
Den har Bosch nu.
På IFA blev Bosch Cookit præsenteret
– den eneste foodprocessor i markedet,

STILLE BOSCH
Hjemmet skal være fredeligt og roligt.
Bosch lancerede på IFA 2019 en ny
version af Silence Edition, en portefølje
af meget støjsvage hvidevarer.
Bosch Series 8 vaskemaskine sikrer
vask med det laveste støjniveau på ca.
44 decibel. Og den fritstående Series 6
opvaskemaskine er ifølge producenten
verdens mest stille med et decibelniveau
på kun 38.

Varmepumpe-tørretumblere er ofte
en støjkilde. Her er det lykkedes Bosch
at nå et decibelniveau på 59.
SIEMENS – VASK PÅ
59 MINUTTER
Siemens IQ700 og IQ800 vaskemaskiner gør dårlig lugt til fortid. Selv uden
vask. Men Senso Fresh programmer
fjernes dårlig luft med ilt.
De ny vaskemaskiner er meget fleksible med hensyn til længen af vaskeprogrammer – det korteste er 59 minutter.
Og man behøver ikke bekymre sig om
kommunikation mellem vaskemaskine
og tørretumbleren. Med Home Connect
ved tørretumbleren, hvordan den sidste
vask er foregået – og kan tørre tøjet nænsomt ved at beregne tørretiden nøjagtigt.
Slut med at sortere mellem vask og
tørring.
- HE

Cookit – første
food-processor
fra Bosch – fik
prominent
opmærksomhed
på Bosch-standen

Bosch har udviklet den urbane urtehave Smart Grow i nye varianter.

SIEMENS: DESIGNER AMERIKANER-KØLESKAB
Siemens havde igen i 2019 allierede sig med fremtidsforskere for at forudsige forbrugernes behov. Denne gang
Fremtidsinstittuttet i Wien.
Fremtidens urbane forbrugere er krævende – og 2 ud
af 3 lægger vægt på godt design. 52% ønsker, at køkkenet
udtrykker familiens livsstil.
En af produktnyhederne fra Siemens, der skal imøde-

kommet behovet for elegant design, er et nyt American
Side by Side køleskab i sort stål.
Køleskabet både et HyperFresh system for at holde
fødevarerne friske dobbelt så lang tid som normalt og
et SmartStorage system, så forbrugeren kan udnytte den
store plads i køleskabet bedst muligt.
- HE
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ELECTROLUX / AEG: ERGONOMISK STICK-STØVSUGER
OG BÆREDYGTIG VASK
Electrolux og AEG kunne i år byde på blandt andet en forbedret stick-støvsuger og et væld
af nyheder inden for tøjvask.
INDUKTION MED SOUS VIDE
AEG og Electrolux's store nyhed fra sidste år, er endelig
kommet på markedet. Med et smart, trådløst madlavningstermometer kan kogepladen nu sørge for at holde den helt
rigtige temperatur og dermed tilberede bøffen helt perfekt.
STEAMIFY DAMP-ASSISTENT
Som en hjælp til forbrugerne har AEG lanceret assistenten
Steamify i deres dampovne, der hjælper med at sørge for den

Det trådløse SensePro-termometer kommunikerer
med kogepladen og giver mulighed for sous vide
og perfekt tilberedt kød.

helt rigtige mængde damp, når man laver mad – så forbrugerne slipper for at gætte, hvor meget damp, der skal bruges
til en ret.
STICK-STØVSUGER
Rapido-stickstøvsugerne har været en stor succes for AEG, og
med den nye model, hvor man har kraftigt forbedret designet,
den er blevet mere ergonomisk i brug. Desuden er der kommet selvrens på støvsugerhovedet, så det er blevet nemt at

Den nye Rapido stick-støvsuger, har fået en
række forbedringer, blandt andet en bedre
vægtfordeling.

AEG’s 9000-serie byder på et blødgøringsanlæg,
der sikrer tøjet mod kalk.

LG: INTELLIGENT TØJVASK
LG udnytter deres brede ekspertise fuldt ud i brugen af
kunstig intelligens i tøjvasken og med deres ashboard, der
forbinder fjernsynet med resten af hjemmet.
SIGNATURE SERIES
LG havde på standen stort fokus på
deres Signature Series af topprodukter,
der nu er introduceret på det nordiske
marked.
Serien omfatter blandt andet side-byside køleskabe, vaske/tørre-maskine
og OLED-fjernsyn, som alle ligger i den
høje ende af skalaen, når det kommer
til kvalitet og funktionalitet. Og med
LG’s Dashboard kan man styre hjemmet
fra fjernsynet, så man fra sofaen kan se,
hvornår vaskemaskinen er færdig.
Forbrugerne har taget godt imod
produkterne i Norden, og man overvejer nu at udvide sortimentet på vores
breddegrader.
16
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INTELLIGENT, BLID OG HURTIG
TØJVASK
Hos LG bruger man kunstig intelligens
til at forbedre og målrette tøjvasken,
så tøjet får den optimale vask, blandt
andet så tøjet holder længere. Med AI
DD-teknologien registrerer vaskemaskinen selv vægten af vasken og tekstilernes blødhed.
Systemet, der er baseret på big data,
giver den bedst mulige tøjvask og reducerer skader på tøjet med 18%.
På LG’s topmodeller med TurboWash
har man desuden øget antallet af dyser
fra en til fire, hvilket gør vandfordelingen i tromlen langt mere effektiv. Det
er med til at nedsætte vasketiden så

langt ned som til 39 minutter på den
hurtigste vask.
DOORCOOLING
I de fleste køleskabe er jævn fordeling
af kulden et problem. Ofte er fødevarerne bagerst i køleskabet iskolde, mens
området ved døren har en noget højere
temperatur.
LG’s DoorCooling-system sørger for

IFA 2019
slippe af med fx hår, der måtte sætte
sig fast.
Man har også flyttet på batteriet, så
balancen er blevet langt bedre i brug.
Desuden har man forbedret filtret, så
sticken udleder lige så få partikler som
en almindelig støvsuger.
BÆREDYGTIG, FLEKSIBEL
TØJVASK
Bæredygtighed er mange ting, men
hos AEG handler det i høj grad om,
at forlænge tøjets holdbarhed mest
muligt. I 9000-topserien af vaskemaskiner finder man SoftWaterblødgøringsanlægget, der fjerner
kalk fra vandet, hvilket særligt i områder med hårdt vand som Danmark
gør en enorm forskel for tøjet.
Fra AEG’s side er man nu også på
vej på markedet med autodosering af
vaskepulver i 6000-, 7000- og 8000serierne.
På vask og tør har man desuden i
9000-serien sørget for at afstemme
vaskemaskinen og tørretumbleren
perfekt, så programmerne følger hinanden. Vælger man en bestemt vask,
så vælger tørretumbleren automatisk
det tilsvarende tørreprogram.
- JM

Det innovative
dampskab LG
Styler har været
en stor succes på
det nordiske marked. Dampskabet
genopfrisker tøjet,
reducerer krøller, fjerner lugt
og reducerer
allergener i tøjet –
helt uden brug af
kemikalier.

en væsentligt forbedret fordeling af
den kolde luft. På den måde sikres det,
at fødevarerne bliver kølet lige meget
ned – uanset hvor i køleskabet, de er
placeret.
Luftventiler i toppen af køleskabet
sørger for en konstant temperatur og
giver op til 32% hurtigere nedkøling,
så fødevarerne holdes friske længere.
- JM

Silverlines frithængende emhætter byder på lækkert design og mulighed for lamper
i samme design.

SILVERLINE:
GENTÆNKER EMHÆTTEN
Silverlines nye emhætte er meget mere end bare en emhætte
– den er centrum for køkkenet.
EMHÆTTEN SOM KØKKENETS HJERTE
Emhætte-specialisterne Silverline gør med Hi Series emhætten til køkkenets hjerte
med touchscreen, talestyring og en lang række andre smarte funktioner.
Hi Series-emhætten kan – ud over at fungere som en traditionel emhætte – også
bruges til styring af ovn og kogeplade. Men som noget nyt på markedet fungerer
emhætten også som en skærm, der er koblet på sociale medier, så man kan livestreame sin madlavning.
Emhætten giver også adgang til Netflix og til at afspille musik til madlavningen
fra Spotify gennem de indbyggede højttalere. Og savner man inspiration til maden,
kan man få adgang til opskrifter direkte på emhætten.
Har man kamera i dørklokken eller i babymonitoren, så kan man naturligvis
også se, hvordan babyen har det, eller hvem der ringer på, mens man står ved
kogepladen.
NYE LAMPE-EMHÆTTER
Blandt nyhederne hos Silverline fandt man også en serie af nye PURE pendelmodeller med et stilrent design. PURE kommer i to forskellige størrelser, ligesom
man også lancerer loftslamper i samme design, så man kan have matchende design
over kogepladen og køkkenets spiseplads.
Betjeningen på de nye modeller er simpel og foregår via en skinne i siden af
emhætten, der kommer i et udvalg af farver.
KOGEPLADER MED INDBYGGET EMHÆTTE
Silverline kunne også præsentere en række kogeplader i Supreme-serien med indbygget emhætte. Motoren optager minimal plads under kogepladen. På den måde
ofrer man mindst mulig skabsplads i køkkenet – særligt interessant for folk med
små køkkener, for eksempel i byerne, hvor det er helt afgørende, at pladsudnyttelsen i køkkenet er optimal.
De nye kogeplader med emhætte kommer i flere forskellige designs.
SILVERLINE SNAKKER SAMMEN MED ALLE
Fra Silverlines side har man valgt, at alle emhætter skal kunne kommunikere med
alle producenters kogeplader. Det sker via SilverConnect, som man tilslutter ved
siden af kogepladen. SilverConnect kommunikerer så med emhætten, så den går i
gang, når der er behov for det.
- JM
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BakingPro System®
Erfaringen gør forskellen

Nye ovne og komfurer fra GRAM

BakingPro er

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

Lynopvarmning 180°C på 4 min
Stabil temperatur

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

Præcis varmefordeling

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

Flere bageniveauer

77L ovnrum

Ekstra store bageplader

www.gram.dk

BakingPro System®

IFA 2019
MIELE: ROBUST STICK-STØVSUGER
Miele kunne i år byde på blandt andet en ny stick-støvsuger og på opvask med autodosering.
STICKS - TRIFLEX
På Mieles stand var der ingen tvivl om, hvad årets største
nyhed var. En enorm model af deres nye Triflex-stickstøvsuger
var det centrale element på standen.
Triflex er som den eneste på markedet blevet testet til ti års
brug, da man i høj grad har arbejdet med kvaliteten af materialerne, ligesom man i høj grad har tænkt over funktionaliten.
Ifølge Miele har støvsugeren desuden et af de største XXLmundstykker i branchen, hvor man har gjort det nemt at fjerne
lange hår fra rullen i støvsugerhovedet. Støvsugeren justerer
helt automatisk sugestyrken alt efter underlag.
Støvsugeren oplades på en ladestation, men kan som den
eneste på markedet også tilsluttes en ledning.
EMHÆTTE MED AMBIENTLIGHT, HUMIDITYBALANCE
FOR SUNDT INDEKLIMA OG DUFT
Miele lancerede også en frithængende emhætte med skjulte
ledninger, hvor man med tilhørende flakoner kan sprede duft
i køkkenet, for eksempel af friskbagt brød. Foruden fedt og
maddunst, absorberer emhætten fugten fra madlavningen.
Emhættens lys kan desuden skifte farve.
OPVASK – NU MED AUTODOSERING
Miele var blandt de første til at introducere autodosering i
vaskemaskiner, og nu rykker teknologien over i deres opvaskemaskiner med navnet AutoDos. Ligesom i TwinDos-vaskemaskinerne bruger maskinen kun den nødvendige mængde
opvaskemiddel til gavn for miljøet.

Mieles frithængende emhætte byder både på duft,
lys i forskellige farver samt et futuristisk design.

VASK
Efter nytår kommer Miele med fire nye
serier af vaskemaskiner, hvor man har
taget det bedste fra de gamle modeller og
gjort dem endnu bedre.
En af de helt klare forbedringer er, at
man har gjort det hurtigste program ti
minutter kortere, så man nu kan vaske på
49 minutter. Desuden finder man nu
Mieles autodoseringssystem
TwinDos i langt flere
modeller.
- JM

Mieles
nye stickstøvsuger,
Triflex var
en af årets
helt store
nyheder.

WMF: NYE SERIER FRA WMF – LUMERO OG AMBIENT
Tyske WMF havde to helt nye serier med på IFA 2019 – serier, som kommer på det danske marked
tidligt i 2020.

WMF – Aroma Diffuser. Hvad
vil være det danske ord for
dette produkt, der giver dufte
til stuen?

Den ene serie af små-apparater er en premium-serie med
navnet Lumero – efter en lysstribe, der elegant afslutter
produktet mod bordpladen, når det er aktivt. Produktserien indbefatter bl. a. to kaffemaskiner (en termo og
en glas), et morgenmadssæt, to kedler, en tebrygger, en
toaster, en ”gourmet station” og en mælkeskummer.
Den anden serie hedder Ambience og skal sprede hygge
og trivsel i køkken-alrum og stue. Her er tale om funktionelle produkter, der samtidig er dekorative.
I Ambience serien indgår bl. a. planteskåle (Herbs-atHome), en champagnekøler, en køle-varmeplade samt en
aroma-spreder (Aroma Diffuser), som både i forhold til
lys og duft skal vække de slumrende sanser …
Desuden har WMF – som hidtil – et stort sortiment af
”køkkenminis”, små apparater til kvalitetsbevidste singlehusholdninger.
- HE

HVIDVARE-NYT 5 • 2019

19

➔

IFA 2019
SAMSUNG: BYG DIT EGET KØLESKAB
”Køkkenet er hjemmets centrale rum – og hvidevarer fortjener lige så god design som møbler”.

Samsung Bespoke – køleskabet som et lego-byggeri.

Således sagde Dave Harvie, vice-president og
chef for Samsung home appliances i Europa.
Den farverige Bespoke Fridge – Samsungs
største produktnyhed inden for hvidevarer på
IFA 2019 – passer ind i dette billede.
Forbrugeren kan selv bygge sit køleskab.
Antal moduler, 2-3-4 døre. Farver efter eget valg.
Få det kølemøbel, præcis du og dine har drømt
om …
Bespoke Fridge vil, efter det oplyste, komme
til Danmark i 2020.
På køleskabs-siden har Samsungs intetnetkøleskab Family Hub fået ny funktionalitet. I
samarbejde med tjenesten Whisk vil forbrugerne
få endnu mere intelligente indkøbslister og opskrifter – og endda forslag til prioritering af

WITT: STICK-STØVSUGERE OG LÆKRE SMOOTHIES
Witt har en lang række producenter i sin stald, men blandt topnyhederne
i år var en ny blender fra Sage og en ny serie af stick-støvsugere fra Roidmi.
SAGE
Hos Sage kunne man præsentere en
ny blender, Super Q, der med det
smarte Vac Q-vacuumtilbehør sørger
for, at alle ujævnheder bliver pureret
ud, så man ikke oplever, at der er små
korn tilbage fra frugt, nødder eller
frø. Smoothien bliver med andre ord
virkelig smooth.
Vacuumfunktionen gør desuden,
at vitaminer og næringsstoffer bliver
bevaret langt bedre end med en

almindelig blender. Holdbarheden
øges også betydeligt – op til tre dage
på køl.
Super Q leveres med to kander på
hhv 2 liter og 700ml, hvor vacuum-tilbehøret Vac Q kan tilkøbes og passer til
alle Sage-blendere fremadrettet.
Sage kunne også præsentere Barista
Pro, som er storebroren til den populære Barista, der giver øget kontrol
med kaffebrygningen, og som varmer
vandet op på et splitsekund.

Sage Super Q er en effektiv blender med mulighed for vacuum,
der sikrer en smooth smoothie.
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LIEBHERR
Madspild var det helt store tema hos
Liebherr i år med et nyt, mere effektivt
BioFresh-system. Hvor salaten tidligere
kunne holde op til 21 dage, så giver det
nye system op til 50% længere holdbarhed på grøntsager og op til 25% på
frugt takket være det nye system, hvor
man opnår en luftfugtighed på op til
næsten 100%.
Liebherrs app til connectivity bliver
lanceret på dansk til efteråret, blandt

Liebherr havde i år stort fokus på bæredygtighed og holdbarhed af
fødevarer.

IFA 2019
familiens madlavning ud fra en kontrol
af fødevarens udløbsdato.
Et konkret værktøj mod madspild ...
NY PREMIUM INDBYG-LINJE
PÅ VEJ …
Samsung har en ny premium linje for
indbygningsprodukter klar i 2020 – og
præsenterede på IFA Dual Cook Steam
Oven som det første skud på denne linje.
Den opdaterede dampovn anvender
simultant damp og konventionel ovnfunktion.
Samsung præsenterede også på IFA
en AirDresser – et skab der renser forbrugernes tøj med damp i stil med
Styler fra konkurrenten LG. Der er endnu ingen dato for, hvornår det rammer
det danske marked.
Samsung havde også i år den største
stand på IFA – i City Cube.
- HE

andet med en smart ny funktion, Bottle
Timer, hvor man kan lægge øl eller
andre drikke i fryseren, og appen så
siger til, når de er klar til at blive sat på
bordet.
STICK-STØVSUGER FRA ROIDMI
Stick-støvsugere fyldte godt på messen i år, og Witt kunne præsentere
de nye modeller fra Roidmi, heriblandt en testvinder i det svenske
magasin M3. Roidmi, der kun producerer stick-støvsugere, blev
præsenteret tidligere på måneden
på Formland.
På IFA kunne man dog se et
bredere sortiment af de smarte
sticks, hvor det var tydeligt, at
den kinesiske virksomhed satser
stort på det europæiske marked
med et innovativt design, sans
for detaljer og fokus på kvalitet
– blandt andet er plastikdelene
produceret med svensk plastik, og man har gjort meget
ud af, at forbrugerne får en
god oplevelse, når de åbner
pakken med støvsugeren.
- JM
Kinesiske Roidmi fokuserer
udelukkende på stick-støvsugere
og leverer kvalitetsprodukter i flot
design.

Grundig har tænkt bæredygtighed og genanvendelse af plast ind i en lang rækker produkter.

GRUNDIG/BEKO:
SATSER PÅ MILJØET
Hos Grundig tager man miljøhensynet
alvorligt og lancerer en række produkter
med genanvendt plast, ligesom man reducerer udledningen af plast fra tøjvasken.

Hvorfor ikke dyrke sine
egne krydderurter i
køkkenet? Urteskabet er
nu klar på markedet.

GENANVENDELSE AF PLAST OG MILJØHENSYN I FRONT
Hos Grundig har man tænkt miljø og genanvendelse helt ind i kernen af produkterne.
I år kunne Grundig fremvise vaske-tørremaskiner, hvor maskinens kar er lavet af
genanvendte PET-flasker.
I samme ånd lancerer de en vaskemaskine, hvor der er en indbygget mekanisme
til at fange mikrofibre, inden de bliver udledt med vandet fra maskinen. 99,9% af
mikrofibrene bliver fanget.
Mikrofibre fra vask af syntetiske tekstiler er den primære kilde til forurening med
mikrofibre i havene, faktisk stammer op mod 34% af forureningen med mikroplast
netop fra vask af tøj som fleece-jakker, træningstøj og andre beklædningsgenstande
lavet af materialer som polyester og nylon.
Det smarte filter er derved med til at beskytte et havmiljø under pres fra de store
mængder mikroplast, der bliver udledt i verdenshavene.
INTELLIGENT OPVASKEMASKINE
En af de store nyheder fra Grundig var en intelligent opvaskemaskine, der selv
analyserer, hvad man har placeret i den, og ud fra det vælger den så det optimale
program til opvasken.
FLEKSIBLE BEKO
Beko kunne i år præsentere en række fleksible løsninger.
De udvidede zoner i Bekos nye IndyFlex+ induktionskogeplader giver mulighed
for at bruge større potter og pander end normalt – faktisk udvider kogepladen selv
zonen til at tilpasse sig efter størrelsen.
Beko kunne desuden præsentere opvaskemaskiner med autodosering. Den helt
store fordel her er, at man ikke bruger mere opvaskemiddel end nødvendigt, hvilket
igen betyder, at man ikke udleder nær så meget i naturen.
- JM
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IFA 2019
GRAM: NYT DESIGN OG NYE MULIGHEDER
Gram kunne i år lancere en helt ny designserie og et kig på fremtidens teknologi.
X-TYPE – NY DESIGNSERIE
FRA GRAM
Grams nye designserie består af 51 nye
produkter til køkkenet, blandt andet
en mikro-kombiovn, varmeskuffer,
dampovne, en berøringsfri emhætte
og ikke mindst deres nye BakingPro
System
X-TYPE EMFANG
Blandt nyhederne i den nye designserie
var også et nyt berøringsfrit emfang,
der betjenes intuitivt med håndbevægelser foran emfanget. Man slipper altså for fedtfingre på emfanget, når man
tænder for lyset eller skruer op for sugestyrken.
DAMPOVNE
Gram lancerer også en ny serie af
dampovne, hvor man vælge mellem to
systemer:
• SoftSteam, der giver en helt grundlæggende dampfunktion, som er særligt god til at bage brød, hvilket dækker
en stor del af forbrugernes behov for
damp i madlavningen.
• FullSteam er den mere professionelle dampløsning til dem, der virkelig vil
udnytte de muligheder, man får med
damp i madlavningen. Ovnene har en
række automatiske dampprogrammer
til fisk, grøntsager, kød og brød.

X-Type designserien byder på en lang række produkter og var i fokus hos Gram.

BAKINGPRO SYSTEM
Som en del af X-type designserien
kunne Gram præsentere deres BakingPro System, der er en helt ny platform
for ovne med ovnrum på 77 liter mod
de 65 liter, man hidtil har haft.
Samtidig har man opnået en væsentlig bedre varmefordeling og derved et
bedre bage- og stegeresultat.
INNOVATIONSLABORATORIUM
På IFA kunne man fra Gram og Amicas

Den berøringsfri emhætte sikrer, at der ikke kommer fedtfingre på
den blanke overflade.
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side også fremvise nogle af fremtidens
teknologier i innovationslaboratoriet.
Blandt innovationerne i laboratoriet
var en ovn med indbygget vægt, og
berøringsfri kontrol med langt flere
betjeningsmuligheder – samt ikke
mindst den næste generation af berøringsfri styring, hvor lydbølger bevæger
luften omkring hånden, så man kan
føle det, når man eksempelvis betjener
emhætten uden berøring.
- JM

Med et ovnrum på 77 liter er der plads til selv de helt store
kalkuner.

Designet til
forskellige behov

Vi har udviklet forskellige funktioner, så du nemt kan tilpasse dit foretrukne
opvaskeprogram til forskellige behov. I stedet for at skulle vælge fra en lang liste
over programmer og derefter fra en lang liste over indstillinger, kan du nu nøjes
med at vælge én passende funktion; Green, Speed, Intensive eller Night funktion
og derefter trykke på start.
Find flere fordele på ASKO.dk

PRODUKTNYT

11.000 FEJREDE NY POWER-BUTIK I
ESBJERG
Flere end 11.000 besøgende fejrede i september åbningen af POWERs nye butik i
Esbjerg – det første POWERHOUSE i Sydvestjylland – som på åbningsdagen omsatte
for mere end 15 mio. kr.
I alt 1.500 kunder stod i kø til POWERs nye 2.000 m2 store elektronik- og hvidevarebutik i Esbjerg, som klokken 07.00 slog dørene op til stor åbningsfest. Til de
ventende kunder blev der bl.a. uddelt 4.000 flasker vand, 500 croissanter og senere
1.500 franske hotdogs.
Da den første åbningsdag var omme, havde flere end 11.000 besøgende lagt vejen
forbi det nye POWERHOUSE og købt varer for mere end 15 mio. kr.
”Vi er i dén grad blevet taget med bukserne nede. Velkomsten her i Esbjerg har
været helt fantastisk, og åbningsfesten har både i forhold til antal kunder, omsætning
og lokal begejstring overgået alle vores forventninger. Det er svært at få armene
ned,” siger Jesper Boysen, adm. direktør hos POWER.
MOBILEN BLEV TOPSCORER
De 110 POWER-medarbejdere, hvoraf flere var indkaldt som ekstra forstærkning,
havde fra morgen til aften travlt ved kasseapparaterne.
Kunderne købte bl.a. flere end 670 mobiltelefoner, 600 tv, 550 computere og
tablets, 500 hovedtelefoner og 400 støvsugere

NEMMERE OPVASK
MED SKUFFER

ÅRETS BAGER 2019 FRA DE DIETRICH
De Dietrich DOP7785A er en Multifunktionsovn, der eliminerer behovet for stegetermometret og laver perfekte macarons HVER gang.
Ovnen er yderst brugervenlig og så intelligent, at den selv kan beregne kødets vægt
og struktur, hvorefter den vælger passende temperatur, tilberedningstid samt ovnfunktioner. Efter behov skifter den automatisk mellem funktionerne baseret på din
indstilling og dine præferencer – næsten som have sin helt egen professionelle kok.
Den er udstyret med ikke mindre end 90 opskrifter i Chef og Culinary Mode, tilberedningsguide, lav-temperaturtilberedning samt French patisserie-menu. Via dette
smarte og innovative
program kan du med
lethed tilberede blødende chokoladekage,
marengs, macarons samt
ægte franske specialiteter såsom cannellés og
creme brulee. Ovnen er
derudover den perfekte
bager, og laver bl.a. de
lækreste, sprøde baguette og butterdej.
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New Zealandske Fisher & Paykel
DishDrawer er en alternativ og fleksibel løsning, når man skal tage opvasken.
I stedet for den traditionelle løsning,
hvor man placerer opvasken forfra
gennem lågen, er DishDrawer skabt
som en skuffe, hvor opvasken nemt
placeres oppefra. Maskinen er lydsvag og kan skåne ryggen, hvis den er
placeret forholdsvis højt, da man ikke
behøver at bukke sig ned for at placere
det beskidte service.
Systemet er fleksibelt og er oplagt
til mindre husholdninger eller husholdninger, hvor der er stor forskel på,
hvor stor opvasken er. Man kan nøjes
med en enkelt opvaskeskuffe, eller
man kan placere to over hinanden eller
en på hver side af køkkenvasken.
Med en enkelt opvaskeskuffe har
man plads til seks kuverter, hvilket er
nok til de mindre husholdninger, og
på den måde risikerer man ikke, at
opvaskemaskinen står i flere dage, før
den kommer i gang.
DishDrawer er nem at integrere i
køkkenet takket være sit unikke design,
således at opvaskemaskinen gemmes
væk.

PRODUKTNYT

SIDE-BY-SIDE-LØSNINGER
FRA LIEBHERR MED PLADS
TIL ALT-I-ÉT
Med plads til enorme mængder mad- og drikkevarer,
udstyrede med innovative teknologier og et elegant
design, tilbyder Liebherrs Side-by-Side-løsninger en ny
dimension inden for fødevareopbevaring. Og vidste du,
at Liebherrs Side-by-Side-løsninger faktisk består af to
individuelle skabe, som giver dig endnu flere fordele og
større komfort?
Side-by-Side-løsningerne fra Liebherr udmærker sig
ved stort volumen og høj kvalitet. Intelligente teknologier
såsom BioFresh, BluPerformance og NoFrost muliggør
langvarig friskhed og kvalitet for dine fødevarer. Med
Premium-udstyr, høj energieffektivitet og fremragende
design opfylder apparaterne selv de strengeste krav.
Du opnår stor alsidighed, idet skabene kan sammensættes efter dine behov. Der er fx mulighed for et stort
køleskab med eller uden BioFresh, et stort fryseskab med
eller uden IceMaker, et mindre fryseskab kombineret
med et vinskab eller et full-size BioFresh-skab. Uanset
hvad du vælger, er du garanteret en Liebherr Side-bySide-løsning, som sikrer friskheden på dine mad- og
drikkevarer.

når dit kød, brød eller din fisk er tilberedt helt perfekt, fordi den selv justerer
den rigtige mængde damp og traditionel varme.

NEMMERE MADLAVNING, MINDRE MADSPILD:

NY ELECTROLUX KØKKENSERIE
HAR FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
I år fejrer Electrolux sit 100-års jubilæum og har i årtier skabt løsninger,
der forenkler hverdagen for forbrugerne.
Electrolux’ nye kogeplade med den
nyttige SenseBoil-funktion er udstyret
med avancerede sensorer under glasset, som mærker vibrationerne på

kogepladen – og sammen med verdens
første trådløse madlavningstermometer
fornemmer de, når indholdet i din
gryde er ved at koge over og skruer
selv ned for varmen. Electrolux’ nye
4-i-1 multifunktionelle high tech
SteamPro-ovn med den innovative
Steamify-funktion finder selv ud af,

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
Som en af de største producenter af
hvidevarer i verden ønsker Electrolux
at udvikle hverdagsløsninger, der gør
hverdagen nemmere og samtidig skåner miljøet.
’Electrolux Intuitive Kitchen Range’
er designet, så du mindsker madspild
mest muligt – både i forhold til opbevaring, tilberedning og opvask. Kogepladen sikrer, at vandet i din gryde
ikke koger over. Og Electrolux’ nye
ovn sikrer, at din mad tilberedes ved
den rette temperatur, så det ikke ender
med, at din steg er for tør, dine grøntsager for bløde eller dit brød brændt
på. Electrolux’ intuitive produkter
sikrer et lavere energiniveau, fordi
varmen tilpasser sig din madlavning.
Samtidig sørger produkterne for, at
din mad altid er tilberedt til perfektion – og du skal ikke smide overkogt
eller branket mad ud, og dermed kan
du reducere madspild.
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ANNONCE

DANSK INNOVATION:
VASK OG STØVSUGNING
PÅ SAMME TID
Nilfisks smarte nye Combi Washer støvsuger og vasker
gulvet på samme tid.

N

u er det hurtigt og nemt at holde hjemmet rent i en travl hverdag. Den nye
Nilfisk Combi Washer kan på samme tid støvsuge og vaske gulvet, som tørrer
igen på mindre end 5 minutter. En effektiv løsning til grundig rengøring af
alle hårde gulve af træ, klinker, fliser, vinyl eller linoleum. Er vask ikke nødvendig,
kan maskinen bruges som almindelig støvsuger.
SLIP FOR BESVÆRET MED MOPPE OG SPAND
Det ses tydeligt på gulvene, når man har børn, kæledyr og livlig trafik i hjemmet.
I stedet for besværet med moppe og spand, kan Combi Washeren køres hen over
gulvet én gang. Snavs støvsuges op, og samtidig gør den roterende gulvbørste rent i
dybden. Rent vand og sæbe tilsættes automatisk af maskinen, der har to vandtanke.
Det sikrer en hygiejnisk rengøring, fordi det beskidte vand suges op i en separat tank
efter vask, og let kan hældes ud igen.
Nilfisk Combi Washer bruger almindeligt postevand på op til 60 grader
– og gør rent både med og uden sæbe. Gulvskraberen under mundstykket betyder, at gulvet tørrer hurtigt. Samtidig er maskinen kompakt og
sparer plads i forhold til at opbevare støvsuger, spand og moppe. Vandtankene er på hver 0,5 liter, så maskinen er let at køre med, når den
bruges som gulvvasker. Når vandbeholderen er helt fyldt, så vasker
maskinen op til 60 kvadratmeter.
RENSER SIG SELV
Det er hurtigt at fylde og tømme de to vandtanke, som kan klikkes af maskinen. Når Combi Washer ikke bruges, tages børsten
let af oppe fra og ud af mundstykket og sættes i holderen på
bakken, som maskinen ’parkeres’ i.
En ekstra fordel er Nilfisk Combi Washers selvrensende
funktion. Hældes lidt vand og sæbe i bakken, suges det op
i maskinen, når den tændes. Så starter den automatiske
rengøring af alle indvendige rør og filtre.
Den smarte Combi Washer er designet og udviklet i
Danmark og sparer en arbejdsgang, når gulvet trænger
til en omgang, så man i stedet kan bruge tiden til sig
selv og familien.
Den dansk-udviklede Combi Washer vasker og
støvsuger samtidig på alle hårde gulve af træ,
klinker, fliser, vinyl eller linoleum.
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Køkkenet er efterhånden
et af de vigtigste rum i
hjemmet, og det rum vi
tilbringer mest tid i. Her
skal det være let at lave
god mad, hygge og være
sammen.
Vores behov for hvad
køkkener skal indeholde
og hvad dets funktion er,
har ændret sig drastisk
gennem tiden. Fra at
være noget vi gemte væk
bagerst i huset, er det
blevet til det centrale
rum, som vi bruger mere
og til meget andet end
kun at lave mad.
Når køkkenet er
hjemmets egentlig
hjerte, bør vi også gøre
det lige så personligt
som vores stue. Siemens
indbygningsprodukter
gør, at du får mere
plads i dit køkken, så
du har endnu mere
frihed til at skabe dit
drømmekøkken. For
indbygnings-produkterne
er netop skabt ud fra
at køkkenet er en del af
det sociale liv, og ikke
bare er et rum, hvor der
hurtigt skal laves mad.
Det skal også være et
rum, hvor man har lyst
til at lave lækre måltider,
som gør hver dag til
noget særligt.
Ingredienserne i det
perfekte køkken er
ligesom at udforme en
opskrift. Kun de fineste
ingredienser i den rigtige
sammensætning giver
det perfekte køkken.
Læs mere på siemenshome.bsh-group.com/
dk/inspiration/design/
indbygget-innovation

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG.

Indbygget innovation i
sin mest elegante form.
Oplev hvordan Siemens indbygningsprodukter tilbyder fascinerende muligheder ved at
kombinere nyeste teknologi med individuel smag og inspirerende ideer.
siemens-home.bsh-group.com/dk
Fremtiden flytter ind.
Siemens Hvidevarer

FORMLAND
Formland handler ikke kun
om at fremvise varer - der
blev også holdt en lang
række inspirerende oplæg.

DROP OMSTILLINGSPARATHEDEN!
Tid og bæredygtighed er de vigtigste produkter, en virksomhed skal kunne
byde på, og det nytter ikke noget blot at være omstillingsparat. Det var de centrale
budskaber på årets Formland.
AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

HERNING – På trods af 35 år og 71
udstillinger på bagen viste Formland
ingen tegn på træthed – tværtimod. 468
udstillere, hvoraf 64 var helt nye, fremviste deres produkter på årets messe,
der formåede at samle hele den danske
designbranche på et sted.
Åbningstalen blev holdt af Torben
Wiese, der gjorde det klart, at vanetænkning og idéen om omstillingsparathed gør mere skade end gavn:
”Justér, inden I bliver justeret!”
Vaner er nemme at falde tilbage i
og føles trygge og kan være gode i
mange situationer, men man skal væk
fra vanerne, hvis man vil udvikle sig
som virksomhed. Og det handler ikke
bare om omstillingsparathed, for så
er man aldrig på forkant med udviklingen – man reagerer kun på ydre
omstændigheder i stedet for at være
skabende.
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BÆREDYGTIGHED
Ved åbningen af messen præsenteredes
et nyt fokusområde, ”We Care”, der
handler om bæredygtighed, hvilket de
seneste år er blevet et af de helt store
salgsargumenter.
To trendforskere var blevet inviteret til
at holde oplæg ved årets pressefrokost,
og de fremhævede begge vigtigheden af
at tænke bæredygtighed og miljøhensyn
ind i virksomheden. Gør man ikke det, vil
man blive overhalet af andre.
Louise Byg Kongsholm pointerede
at forbrugerne ikke mangler noget, og
derfor er selve produktet ikke nok – det
skal kunne byde på noget ekstra, for eksempel i form af design og ikke mindst
bæredygtighed, hvilket Mads ArlienSøborg samlede op på: Bæredygtighed
og miljø er blevet afgørende, når man
produktudvikler – produkterne skal
kunne repareres og genanvendes!

NEW LUXURY
En anden væsentlig pointe i de to trendeksperter oplæg var, at man i dag er
nødt til at arbejde med en ny definition
af luksus. Luksus er ikke længere materiel, luksus i dag er tid og ro, og her
har APPLiA Danmarks medlemmer om
nogen noget at byde på, uanset om det
er produkter, der sparer tid i hverdagen,
eller om det er teknologi, der kan hjælpe med at forbedre søvnen.
Det fysiske møde uden brug af mobilen og tiden til samvær er vigtigere
end de materielle goder. Hvis man som
producent kan give forbrugerne mere
tid sammen eller alene, så byder man
på noget, der er i virkelig høj kurs i en
kultur, hvor de fleste har alt, hvad de
har brug for af ting.

DELONGHI
DeLonghi havde en lang række produkter med på Formland, men særligt to kategorier skilte sig ud i forhold til de produkter, man er vant til
at se fra virksomheden.
Nyt fra DeLonghi er blandt andet stick-støvsugere, der er et område
i stærk vækst. Forventningen fra DeLonghi er, at kategorien vil gøre
indhug i det almindelige støvusgermarked, også i Danmark. DeLonghis
første model kom sidste år, og de er nu klar med en ny, forbedret version med tre forskellige modeller.
Klimaprodukter er ikke en ny kategori hos DeLonghi, men der er de
seneste år kommet større fokus på produktkategorien, og DeLonghi
kan i år melde udsolgt af deres transportable airconditioning.
Som noget unikt inden for klimaprodukter kunne DeLonghi fremvise en såkaldt evaporative cooling-ventilator, der køler luften ned
med vand. Samtidig bliver luften filtreret, så det er renset, kølig luft,
der bliver cirkuleret rundt i lokalet. Hvis man ønsker, at luften bliver
kølet yderligere ned, så kan man gøre det med et kølelement, der kan
gå i fryseren.
I modsætning til traditionelle airconditioninganlæg betyder det også, at der ikke er en forurenende kompressor eller varm luft, der skal
ledes væk, hvilket også gør ventilatoren væsentligt mere fleksibel, da
den nemt kan transporteres rundt, og endda bruges udenfor.
Klimaprodukter hitter, også hos De’Longhi

THUESEN JENSEN
KitchenAid fylder i år rundt – den amerikanske
producent af køkkenapparater har 100 år på bagen.
KitchenAids historie starter med model H-5 fra
1919, en alsidig standmixer, der kunne alt fra at
skære i skiver til at si. I 1937 lanceredes K-modellen,
hvor man havde fundet den ikoniske form, der gør
KitchenAids produkter så genkendelige.
Nu lanceres jubilæumskollektionen Queen of
Hearts, en limited edition-serie i farven Passion Red,
der omfatter den klassiske køkkenmaskine, en blender, en mini-foodprocessor, en toaster, en elkedel,
en stavblender og en håndmixer.
En anden nyhed i Thuesen Jensens sortiment er
Magimix 4200, der er tilbage i sortimentet med nyt
tilbehør i form af en spiralizer, som passer til den
og til storebroren, Magimix 5200. Magimix 4200 vil
komme til en gunstig pris med den nye spiralizer,
som er vertikal, ikke vandret. Det betyder, at blødere
råvarer som squash langt nemmere kan blive spiralized uden at blive most.
Kombineret med Magimix’ velkendte simple og
effektive motor og brudstærke skål byder Thuesen
Jensen med 4200-modellen på en ægte arbejdshest
til de danske forbrugere.

Thuesen Jensen bød blandt andet på demonstrationer
af den nye Magimix.
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GROUPE SEB
Hos Groupe SEB havde WMF, der særligt er kendt for deres
KITCHENminis en fremtrædende plads på standen. De små husholdningsapparater er særligt rettet mod mindre husholdninger
og små køkkener i storbyerne, men er endnu relativt ukendte på
det danske marked, og derfor er der fokus hos SEB på at udbrede
brand-kendskabet til de små, smarte produkter, og til det formål
var Formland-messen helt oplagt.
SEB står også bag det klassiske brand OBH Nordica, der af
gode grunde er særdeles velkendt på det danske marked. Her
havde man medbragt et par nyheder, der uden tvivl udfylder et
hul på markedet.
Den nye vacuumblender fra OBH blender for eksempel en
smoothie med vacuum-funktion, hvilket gør, at smoothien både
får en bedre konsistens og holder langt bedre på ikke bare farven, men også på næringsstofferne, så man får det fulde udbytte
af råvarerne – også på farten.
En anden nyhed fra OBH var en el-slowcooker, der er helt
perfekt til simremad. I USA har man i årevis tilberedt mad i
slowcookere, der giver mulighed for præcise temperaturindstil-

WITT
Witt havde taget en lang række nyheder
med på Formland.
Under eget brand havde de taget deres nye premium-serie med af køkkenapparater, hvor man har gjort meget ud
af både design og kvalitet. Serien omfatter blandt andet en smart tekoger,
der automatisk kører teen op og ned
for at få mest muligt ud af smagen,
ligesom man kan vælge, hvilken type
te, man laver.
Fra Witt kommer også en power-
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Slowcookeren fra OBH er perfekt til simremad.

linger, når man vil lave mad, der kræver tid, for eksempel en
god gryderet eller en lækker, krydret pulled pork. Næringsstofferne bliver bedre bevaret, og smagen bliver mere intens
– og maden passer sig selv.

Messens naboer fra Witt var massivt til stede på Formland.

blender, der også fungerer som vacuumblender, så farve og næringsstoffer kan
bevares, ligesom konsistensen bliver
bedre.
En anden nyhed fra Witt er stickstøvsugere. Man har fået Roidmi i hus,
der ikke alene fungerer som støvsuger,
men også som gulvmoppe. Via den tilhørende app får man adgang til en række
funktioner og informationer, blandt
andet hvor mange kalorier, man har
forbrændt ved at støvsuge. Witt ser den

som det perfekte supplement til robotstøvsugeren.
Sage Precision Brewer er den første,
store filterkaffemaskine fra Sage, der
giver en hidtil uhørt mulighed for at tilpasse brygningen med bryggetid, metode
og temperatur. Man kan blandt andet
vælge, om kaffen skal brygges hurtigt,
efter ECBC-standarderne, som pour-over
eller som cold brew, ligesom man kan
tilpasse temperatur og tid efter de individuelle bønner og ens personlige smag.

Electrolux

Pure A9 Luftrenser
Premium luftrenser i unikt skandinavisk design, som
matcher det moderne hjem.
Denne topmodel klarer et areal op til 129 m2 og takket
være AirSurround kommer luften ud i alle hjørner.

Tilpasser sig dit indeklima
Det unikke PureSense system måler løbende indendørs luftkvalitet,
justerer automatisk luftstrømmen og sikrer et sundt indeklima.
Skræddersyet filtrering, der lever op til dine behov
Skræddersy din Pure A9 til dine personlige og sæsonmæssige behov
med vores 360 filtre og 5-trinsfiltrering.
Løbende information via appen
Du kan følge og tilpasse dit hjems luftkvalitet fra appen eller vælge
at lade PURE A9 gøre det for dig.
Nå ud i alle hjørner af rummet
AirSurround systemet skaber en kraftig, men jævn spiralbevægelse
af indendørs luften, som effektivt cirkulerer og renser luften.
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Trådløs Toplink® betjening
THERMEX SCANDINAVIA A/S
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Emfang enkelt og elegant

