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ÉLÉNKEBB, ÉLESEBB, GAZDAGABB.

Hitachi UHD Smart TV

SZINTE SZEBB, MINT A VALÓSÁG
Fedezze fel a Hitachi Smart televíziók által nyújtott képvilágot, az
élesebb, élénkebb, gazdagabb színeket és a kiváló felbontásnak
köszönhető magával ragadó képmegjelenítést, ami valódi élménnyé
teszi a tévézést. Használja ki a Smart funkciók kínálta lehetőségek és
emelje új szintre az otthoni szórakozást kimagaslóan jó ár-értékarányt
képviselő Hiatchi televíziójával.

A Hitachi rendkívül széles modellválasztékban számos felszereltség, képátló méret
és dizájn közül választhat, de minden készülékhez 5 év garancia tartozik.

Kedves Olvasó!
Úgy tűnik, túl vagyunk a Covid–19-járványon, vagy legalábbis annak első
hullámán. Elindult a visszarendeződés és a felkészülés a következő hónapokra.
Forgalom- és keresletcsökkenéssel szinte mindenki kalkulál, igyekszik a károkat
csökkenteni, a lehetőségekből a maximumot kihozni. Azonban ez csak egy része
a következményeknek és a várható változásoknak. A járvány olyan átalakulásokat
is generált a piacon, amelyek a korlátozások feloldásával nem szűnnek meg egyik
pillanatról a másikra. A fogyasztói preferenciák átrendeződése, a vásárlási szokások
módosulása és számos egyéb tényező formálhatja a piacot a közeljövőben. Éppen
ezért júniusi számunkban több olyan témát is boncolgattunk, amely az említett
kérdésekhez kapcsolódik. Így az offl ine üzletek sorsa, a járvány marketingre
gyakorolt hatása vagy a televízió szegmens idei éve is szerepel aktuális cikkeink
tartalmában. A piac szereplőit is ezekről a kérdésekről faggattuk. Igyekeztünk
a véleményeket minél szélesebb spektrumról begyűjteni, ezért például interjút
készítettünk az online hirdetési tevékenységekről kiterjedt információkkal
rendelkező Kelkoo kelet-európai igazgatójával, a kiskőrösi Elektro Favorit
műszaki szaküzlet kollégáit pedig azért kérdeztük, hogy egy hazai kis offl ine
üzlet tapasztalatait is megismerhessük. Természetesen teret szenteltünk aktuális
és érdekes tartalmaknak is. Összegyűjtöttük a novembertől használatos új energiacímke
fontosabb változásait, kiszámoltuk mennyibe kerülne ma egy elöltöltős mosógép, ha
az árban érvényesülnének az elmúlt 10 év legmarkánsabb költség változásai és ha már
számolós kedvünkben voltunk, összeszedtük néhány termékcsoport esetében azt is,
hogy ténylegesen mennyibe kerül a készülék használata. Emellett persze a termékekre
is figyelmet fordítottunk. Júniusi számunktól kezdve nagyobb figyelmet szentelünk
a beépíthető szegmensnek, ezért mostantól minden lapszám tartalmaz majd külön
ezekkel a termékekkel foglalkozó szekciót. Aktuális számunkban a beépíthető
mosogatógépek és beépíthető kávéfőzők képviselik ezt az új irányt. Szabadon álló
modellek vonatkozásában pedig a felül fagyasztós hűtőszekrények és az automata
kávéfőzőknek szenteltünk összeállítást, míg a barna vonalat ezúttal a kártyaolvasók
testesítik meg. Reméljük, tartalmainkat most is érdekesnek és izgalmasnak találják
majd és a SELL júniusi száma is rászolgál megtisztelő figyelmükre. A szokásos
módon, tekintettel a nyárra legközelebb csak augusztusban jelenik meg a lap,
de online csatornáinkon addig is igyekszünk szállítani a fontosabb információkat,
érdekes témákat és előzeteseket. Kövessenek minket a SELL7 digitális platformjain
is! A júniusi magazin böngészéséhez pedig kellemes és hasznos időtöltést kívánok!

SZALAI DÁVID
főszerkesztő
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Rangos Red Dot-díjat
nyert a Gorenje
porszívója

LED-világítás is megkönnyít. A porszívót leszerelhető lítiumion akkumulátor
táplálja, amely hosszú működési időt,
akár 70 percet tesz lehetővé, és szinte
bárhol feltölthető.

KIÁLLÍTÁS

Az akkumulátoros porszívót a kiváló minőségért és dizájnért díjazta
a szakmai zsűri. David Cugelj, a
Gorenje vezető terméktervezője
elmondta, hogy az innovatív formatervezés azért történt, hogy megkönnyítsék és egyszerűbbé tegyék a
felhasználók mindennapi munkáját,
már ami a porszívózást illeti. A
modell sokoldalúságával, könnyű
kezelhetőségével, nagy hatékonyságával, valamint kompakt méretével
nemcsak a zsűrit, de a vásárlókat is
lenyűgözi. A formatervezés mellett
a technikai tudásról is érdemes
pár szót ejteni. A függőleges vagy
kézi helyzetben is használható modell
ugyanis alumíniumventilátort kapott,
ami minimalizálja a zajkibocsátást. A
nagy szívóerő és a széles tisztítófej minden felületen hatékonyan takarít, amit a

KINEVEZÉS

DÍJ

HÍREK

Idén is lesz IFA

Jens Heithecker, az IFA igazgatója
májusban bejelentette, hogy idén is
megrendezésre kerül a szakmai kiállítás.
A rendezvény azonban közel sem lesz
olyan, mint amit megszokhattunk. A
szervezők szerint a gazdasági körülmények várható alakulása miatt különösen
fontos, hogy a kiállításra sor kerüljön.
Ugyanakkor az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a személyes kontaktust
a technológia nem képes hiánytalanul pótolni, ezért az esemény fizikai
megvalósítása is kulcsfontosságú. Így az
egészségügyi és biztonság szempontok
maximális szem előtt tartása mellett
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szeptember 3–5. között az IFA a megszokott helyszínen megrendezésre kerül,
de a nagyközönség számára nem lesz
látogatható. Naponta maximum 1000
fő vehet részt a 4 különálló tematikus
részből álló expón, de lesz egy virtuális
felület is, amelyen online közvetítések
révén lehet majd nyomon követni a
kiállítást. Az expón, szemben a korábbi
30 ezerrel, idén csak 800 újságíró vehet
részt, ők viszont lényegesen kisebb
standokon ugyan, de fizikai valójukban
is megtekinthetik az innovációkat. A
kiállítók listája jelenleg egyelőre nem
elérhető, a megjelenő márkák kapcsán
ugyanis még folynak az egyeztetések.

Kövér András
Electrolux

Új gazdasági igazgató
az Electrolux élén
2020. június 1-től Kövér András tölti
be a gazdasági igazgatói pozíciót az
Electrolux Magyarországnál. Kövér
András Babucs Józsefet váltja, aki
1979 decemberében került a Lehel
Hűtőgépgyárhoz, az Electrolux
jogelődjéhez. Babucs József a vállalatnál eltöltött 41 év munka után
nyugdíjba vonul. Kövér András 25
éve dolgozik a vállalatnál, feladata az
új vállalati stratégiával összhangban
az Electrolux Magyarország pénzügyi és gazdasági területeinek átfogó
felügyelete, vezetése. Kövér András
vállalati pályafutása alatt már több
pozíciót is betöltött az Electroluxnál.
1995-ben pénzügyi területen, controlling munkakörben kezdett a háztartásigép-gyártó vállalat jászberényi
hűtőgépgyárában. A 2000-es évek
elején a projekt pénzügyi controlling
vezetőjeként aktívan támogatta a
nyíregyházi hűtőgépgyár 65 millió
eurós zöldberuházását. A szakember nemzetközi szinten is bizonyított már, dolgozott többek között
Észak-Amerikában és Romániában is
pénzügyi területen.

KINEVEZÉS

TERMÉKÚJDONSÁG

HÍREK

Karbantartás nélküli
légkondi a Hitachitól

INNOVÁCIÓ

Hosszú kutatási és fejlesztési tevékenységek után a Hitachinak sikerült
egy olyan légkondicionálót alkotnia,
amelyik nem igényel karbantartást,
és ennek ellenére sem veszít teljesítményéből, valamint a higiénikus
működésből. Az új technológiával felszerelt Premium Frost Wash modell
hőszivattyúval rendelkezik és A +++
energiaosztályba tartozik, biztosítva
ezzel a fogyasztás csökkentését és az
alacsony környezeti terhelést. A Frost
Wash funkció a hőcserélő felületén
lévő baktériumok 91%-át és a penész
87%-át képes rögzíteni, majd eltávolítani, így biztosítva a légkondicionáló
tökéletes higiéniáját és az egészséges
működést. A funkció automatikusan működik, de távirányítóval is
aktiválható.

Magyar vezető
az APPLiA Europe
berkeiben
Június elején fejeződött be az APPLiA
Europe éves találkozója, melyet ezúttal
a rendkivüli körülményekre tekintettel,
online tartottak meg az iparág képviselői. Az ülésen többek között arról is
döntés született, hogy a Nemzeti Egyesületek Bizottságában a dán kollégától
Mészáros Fanni, az APPLiA Magyarország cégvezetője veszi át az elnöki
tisztséget. A magyar szakember az érdek-képviseleti szervezet magyarországi
megállapítása óta vesz részt az APPLiA
(korábbi nevén CECED) munkájában.
A hazai háztartási gép csereprogramtól
kezdve, az energiacímke-szabályozás
változásokon keresztül, a különféle

kommunikációs kampányokig,számos
projekt hatékony és sikeres előkészítéséhez, illetve lebonyolításához járult
hozzá munkájával. Szívügyének tekinti
az új generációk környezettudatosságra
nevelését is. Tavaly indult kezdeményezése a „Fiatalok egy zöldebb jövőért!”
pályázat is éppen ezt ösztönzi. Mészáros
Fannira a jövőben is komoly feladatok
várnak, hiszen nem kevés kihívással kell
a következő két évben a szervezetnek
megbirkóznia: a COVID-19 járványhelyzet okozta gazdasági hatásokkal
való szembenézés közepette hamarosan
érkezik az új energiacímke-szabályozás
és ecodesign-szabályozás, továbbá az
EU Zöld Megállapodása (Green Deal)
és az új Körforgásos Gazdasági Cselekvési Terv is komoly célokat fogalmaz
meg az iparág számára.

Nyomtatható tartozékok
a Mielétől
A német prémium háztartásigép-gyártó márka különleges
tartozékokkal lepte meg a vásárlóit, mégpedig nem is akárhogy. A cég ingyenesen letölthető sablonokat tett közzé a
Thingiverse nevű weboldalon, amelyek között konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök
is találhatók. Miután a felhasználó letölti a kívánt kiegészítőt, már csak ki kell nyomtatnia azt egy 3D nyomtatóval.
A 3D-ben nyomtatható tartozékok (3D4U) fájlcsomagjai
tartalmaznak egy leírást a javasolt nyomtatási paraméterekről, magához a nyomtatáshoz pedig a Miele az otthoni 3D
nyomtatásban elterjedt PLA készülékeket javasolja.
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HÍREK
Intelligencia Dell módra

Bajnokok találkozója

A Samsung bejelentette együttműködését a T1 Entertainment & Sports
nemzetközi e-sport-szervezettel. A
megállapodás részeként a T1 szöuli
edzőközpontjában minden csapat
és játékos a Samsung legújabb ívelt
gamingmonitorait, az Odyssey G9
és G7 modelleket használja majd.
Az Odyssey portfólió kiemelkedő
termékekben egyesíti az 1000R-es ívelt
kijelző, a QLED képminőség, az 1 ms
válaszidő és a lenyűgöző 240 Hz-es
frissítési ráta előnyeit az újgenerációs
játékélményért. A T1 kiemelkedően
sikeres League of Legends csapata az
egyik legelismertebb profi e-sport-csapat a világon, az egyetlen, amely három
világbajnoki címet szerzett. A szervezet
mellettük a kompetitív gaming számos
ágában rendelkezik profi csapattal
vagy egyéni játékossal, mint például a
Valorant, a Fortnite, a Dota 2, a PUBG,
a Super Smash Bros., a Hearthstone,
az Apex Legends, az Overwatch vagy
a FIFA Online 4. „A professzionális e-sport legmagasabb szintjén a
technológia és a megfelelő eszközök
jelenthetik a különbséget győzelem és
vereség között – mondta el Joe Marsh,
a T1 vezérigazgatója. – A Samsung
partnereként versenyzőinket a legújabb,
csúcstechnológiás monitorokkal készíthetjük fel. A világ egyik első 1000Res ívelt monitoraként az Odyssey
rendkívül gyors válaszidőt és frissítési
rátát kínál, így biztosak vagyunk benne,
hogy játékosainknak minden eszköz a
rendelkezésére áll ahhoz, hogy kihozhassák magukból a maximumot.”
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A Dell bemutatta a világ legintelligensebb és legbiztonságosabb üzleti
számítógépeit, amelyek hatékonyabbá
és biztonságosabbá teszik a munkát – a
munkavégzés helyszínétől függetlenül.
A díjnyertes Latitude, Precision és OptiPlex portfóliók új tagjaival a Dell ismét elkötelezi magát a fenntarthatóság
mellett: az újrahasznosított anyagok,
fenntartható csomagolás, energiahatékony kialakítás és EPEAT Gold
minősítés jellemzi mindegyik terméket.
A Latitude, Precision és OptiPlex
modelleken elérhető a Dell Optimizer,
egy automatizált mesterséges intelligencián alapuló optimalizálási technológia,
amely elősegíti a hatékonyabb munkát.
A beépített szoftver felméri az egyes

felhasználók munkavégzési szokásait,
és azokhoz igazodva segíti elő, hogy
a legfontosabb feladataikra összpontosíthassanak. A háttérben növeli az
alkalmazások általános teljesítményét,
gyorsabb bejelentkezést és biztonságos
zárolást tesz lehetővé, megszünteti a
visszhangot és szűri a háttérzajokat
a konferenciabeszélgetések közben,
valamint meghosszabbítja az akkumulátor-üzemidőt.

Játszik a világ
Egy átfogó elemzés szerint 1,56
milliárd konzolt értékesítettek eddig
a különböző piaci szereplők. A szám
becsapós, ugyanis valóban a termékcsalád megjelenése, azaz a 80-as évek eleje
óta eladott készülékekről van szó. Az
első nagyobb lendület a 90-es években
történt, köszönhetően a Sega és a
Nintendo sikerének. A műfaj történe-

tének legkelendőbb konzolja a Sony
PlayStation 2 volt, amelyből összesen
csaknem 158 millió példányt adtak
el. A második helyre a Nintendo DS
került, ebből majdnem 155 millió darab
talált gazdára. Ehhez képest meglepő
lehet, hogy a bronzérmet a Game Boy
kapta, amit még 1989-ben mutattak be
Amerikában, majd egy évvel később
Európában, 118 millió darabot sikerült
értékesíteni belőle.

Kelendőek
az okoseszközök

Az idei év első negyedében 29,7 százalékot ugrottak a hordható okoseszközök (fülesek, órák, csuklópántok)
eladásai világszerte, ezzel a 72,6 millió
értékesítési számot elérve. Ugyanezt
az időintervallumot vizsgálva kiderül,
hogy az Apple 21,2 millió hordható
okoseszközt szállított le, amely 60%-os
ugrás tavalyhoz mérten, ezzel pedig ők
teszik ki ennek a piaci szegmensnek a
29,3%-át, ugyanakkor az Apple Watch
Series-eladások 2,2%-kal zuhantak
2019-hez képest. Második helyen a
Xiaomi végzett, harmadikként pedig a
Samsung futott be.

HÍREK

Hatalmas leépítés
az IBM-nél
A koronav í r us-jár ványra h ivatkoz va hata l mas leépítést eszközöl
az I BM a követ kező hónapokban.
A cég jelen leg i igazgatója, A r v i nd
K r ish na nem ár u lt el részleteket
a folyamat ról, de a vá l la lat ná l
eg yesek több ezer ember ről, m íg
az ag gódóbb hangok m i n i mu m
húszezer ember elbocsátásáról
beszél nek. A men ny iben ez meg va lósu l, úg y a százéves mú lt ta l
rendel kező cég életében ez lesz
a másod i k leg nag yobb elbocsátási
hu l lám. A z ór iásvá l la lat nak jelenleg 350 0 0 0 a l ka l mazot t ja van, és
am i bi ztos, hog y első körben
a Watson-ü zletágat t i zedel i k meg.
A z I BM azér t ar ról gondoskod i k , hog y az ér i ntet t dolgozók
egészség üg y i el látását jú n iusig
bi ztosítsák.

Elindult az LG

Az OLED-tévé-piac bővülése miatt
döntött úgy még tavaly az LG, hogy létrehoz egy új gyárat Kínában a megnövekedett igények kielégítése érdekében.
A gyár el is készült, de a koronavírus
miatt a termelés nem indul el, egészen
mostanáig. Hozzávetőleg féléves késés
után ugyanis májusban végre megkezdődött az OLED-panelek gyártása.
Hogy a csúszás mekkora kiesést jelent
a vállalat életében, illetőleg hogy
az új készülékek pontosan mikortól
lesznek elérhetőek, egyelőre nem tudni.

Ismét az egészségre
fókuszál az Apple

Mindenki csökkent,
a Xiaomi nőtt
A Gartner piackutató cég adatai
szerint a koronavírus-járvány miatt
az okostelefon-piac 20,2 százalékos
csökkenést volt kénytelen elkönyvelni
2020 első negyedévében. A kialakult
helyzet minden nagy gyártót negatívan
érintett, kivéve a Xiaomit, amely még
a válság idején is tudta növelni 1,4 százalékkal az eladásait az előző év azonos
időszakához képest. Ami az első ötben
lévő többi gyártó teljesítményét illeti,
a Samsung 22,7 százalékkal, a Huawei
27,3 százalékkal, az Apple 8,2 százalékkal, az Oppo pedig 19,1 százalékkal
kevesebb okostelefont tudott eladni az
időszakban, mint egy évvel korábban.
A legnagyobb gyártó továbbra is a Samsung maradt 55,333 millió eladott okostelefonnal, a második helyen a Huawei
végzett 42,499 millióval, harmadik lett
az Apple 40,92 millióval.

Az Apple megbízta az ASE Technology nevű beszállítóját, hogy készítsen
környezetfiény-érzékelő szenzorokat.
A pletykák szerint mindezt egy komoly
fejlesztés részeként, a gyártó ugyanis
ezeket a miniatűr chipeket a jövőben
a fülhallgatóiba kívánja integrálni.
A technológia mintegy az Apple Watch
folytatása lenne, vagyis a fülbe helyezett
kütyü monitorozni tudja majd a viselője
egészségügyi adatait. Az Ambient Light
Sensor a pulzusszám mellett a véroxigénszintet is mutatni tudja. A gyártó
legnagyobb kihívása jelenleg, hogy el
tudják érni a szenzor megfelelően kis
méretét, hogy probléma nélkül lehessen
beépíteni a fülhallgatóba.
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Újdonságok
Újdonságok
Tiszta levegő az LG-vel

Átlagosan napjaink 85-90 százalékát a négy fal között töltjük, ezért a
beltéri levegő megfelelő minősége kiemelten fontos az egészségünk
megőrzése szempontjából. Ehhez nyújt kényelmes és okos megoldást
az LG Electronics legújabb, léghűtést és légszűrést egyaránt biztosító
légkondicionálója. A DUALCOOL & PURE a megfelelő hőmérséklet
biztosítása mellett képes kiszűrni az 1 mikrométer nagyságú porszemeket
és egyes kórokozókat is az otthoni levegőből. A készülék automata érzékelője folyamatosan figyeli a rendkívül fi nom porszemcsék és kórokozók
koncentrációját, és négy színnel jól láthatóan jelzi is digitális kijelzőjén,
ha otthonunk levegője nem megfelelő minőségű. Ugyanezen a kijelzőn
ráadásul folyamatosan felügyelhetjük az energiahasználatot is. A mobilalkalmazásból is irányítható készülék már Magyarországon is elérhető.

Férﬁas elegancia

A Soocas modellje egy igazán
elegáns megoldást kínál a
borotválkozáshoz, ami mindenekelőtt a színválasztásban és
a megvilágított érintőgombokban realizálódik. A letisztult
formavilágú, vízálló készülék
3D intelligens lebegő fejet
kapott, ami minden arckontúrhoz könnyen igazodik. A kések
automatikusan élezik magukat,
így csak ritkán van szükség a
fej cseréjére. Kilencvenperces
töltéssel hatvan percig használható hálózat nélkül, ha pedig az
akkumulátor merülése miatt borotválkozás közben elakad a fej,
akkor automatikusan lekapcsol
a borotva.

hogy mikor van szükség az utántöltésre.

Gőzerővel

Új mosogatógépet dobott piacra idehaza az LG. A DF415HSS modell
különlegessége az a TrueSteam™ technológia, amely magas hőmérsékletű gőz segítségével tisztítja meg az edények és evőeszközök felületét.
A megoldás nem csak nagyobb tisztítási hatékonyságot ígér, de a
vízfoltokat is csökkenti. Az „A+++” energiaosztályú készülékben az
LG egyéb fejlesztései is helyet kaptak, így az QuadWash™ rendszer is,
amely 4 több irányba mozgó szórókar segítségével gondoskodik a mosogatás hatékonyságáról. Valamint az egyszerű és könnyű pakolhatóságért
felelős EasyRack™ Plus opció, a csendes működést garantáló Inverter
Direct Drive hajtás és az okosfunkcionalitást biztosító LG ThinQ™
opció is a felszereltség része.
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Alternatíva vasalásra

A Philips ruhagőzölője a ruhaápolást hivatott egyszerűbbé
és kényelmesebbé tenni. Az ergonomikus kialakítású, könynyű súlyú készülékkel vasalódeszka nélkül is kisimíthatók
a ruhán a kisebb gyűrődések. A Smart Flow melegítőtalp a
kényes textíliákkal is kíméletesen bánik, legyen szó vízszintes vagy függőleges használatról. A gőznek köszönhetően
a modell a vasalás mellett alkalmas a kellemetlen szagok
eltávolítására, valamint a baktériumok jelentős részét is
elpusztítja. A percenkénti 24 grammos gőzlöket könnyedén
hatol be a ruha szálai közé és gyengéden ápolja a kényesebb
anyagokat is.

EXTRA • ÚJDONSÁGOK

Sütés előtt

Veszteség nélkül

Ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes munkát kínál a Russell Hobbs kézi mixere. A formatervezés azonban nem csak funkcionalitás
tekintetében sikerült szerencsésen,
hiszen dizájn szempontjából is egy
remek készüléket kapunk. A modellhez egy pár Helix habverő, egy pár
króm dagasztóvilla és egy ballon alakú
habverő tartozik, amelyek természetesen mosogatógépben is tisztíthatók
a munka után. A készülék sebessége
öt szinten állítható, ezenfelül pedig a
turbó funkció is elérhető rajta.

Nincsen menekvés a Samsung
porszívója elől, amely multiciklonos technológiával optimalizálja
a szívás teljesítményét. Digitális
inverter motor, valamint ultrahanggal hegesztett aerodinamikai
lapátok biztosítják a megfelelő
szívóerőt, a szívás veszteségét
pedig kilenc ciklon 27 légbevezető
nyílással minimalizálja. A Turbo
Action kefe percenkét 3750 fordulatra képes, így a legapróbb porszemcséket is eltünteti a padlóról,
arról pedig, hogy ezek a mikronynyi részecskék se kerüljenek vissza
a légtérbe, az 5 rétegű HEPA-szűrőrendszer gondoskodik. A nagy
kapacitású (3000 mA) akkumulátornak köszönhetően egy töltéssel
akár egy órán keresztül is képes a
takarításra.

Mos, főz, takarít

Nem teljesen, de padlóápolásra remek választás
az ETA robotja, amely egy töltéssel akár 120
percig is működik, a porszívózás mellett pedig
arra is alkalmas, hogy felmossa a padlót. Tizenhat
mozgásérzékelő biztosítja az optimális mozgást
és megelőzi a lépcsőkön való leesés kockázatát,
a porszívózás és felmosás programozható is, így
nem szükséges otthon tartózkodni, miközben a
robot dolgozik. A modell négy tisztítási móddal
rendelkezik: alapos, automatikus, helyi és fali
tisztítás. A készülék erős szívóerejének köszönhetően a szőnyegen is hatékonyan porszívózik, egy
centiméteres szálhosszúságig ideális a működése.
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Finom forróság

Az inox készülékház, a fekete
fogantyú és a fekete betétek
miatt akár nevezhető elegánsnak is a modell. Még a kék
is illene ebbe a környezetbe,
de mivel nem egy digitális
kijelzőről van szó, hanem csak
egy kezelőgombról, így sajnos
a megjelenés azért mégsem
makulátlan.

Az elegáns és kifi nomult kivitelezésű tejhabosító három alapvető funkciója mellett – 240 ml
tejfelmelegítés, 115 ml meleg tejhabosítás és 115 ml
hideg tejhabosítás – forró csokoládé készítésére is
alkalmas, így egy igazán sokoldalú készüléket kapunk a Bepertől. Miután a felmelegített ital hőmérséklete elérte a 65 fokot, a készülék automatikusan
kikapcsol. A dupla falú, tapadásmentes ház érintése
működés közben is teljesen biztonságos.

Egészség nagyban

A Gallet ételpárolója összesen 8,5 liternyi helyet kínál a különböző
élelmiszerek gőzölésére, így akár egy komplett családi vacsora elkészíthető vele. Három különböző ételtároló rekeszt kapott, ezért hal,
zöldség, rizs és egyebek egyszerre is főzhetők benne. A gőzfejlesztés
bekapcsolás után 30 másodperccel elindul, vagyis nem kell sokat
várni az ételkészítés megkezdésére, a főzés ideje programozható is,
ennek maximuma pedig 60 perc, utána automatikusan kikapcsol a
készülék. A kényelem jegyében a vízjelző mindig pontosan mutatja,
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Érdekességek
Érdekességek
Kinti szórakozás

A Samsung bejelentette díjnyertes életmód-otthoni
szórakoztató portfóliójának bővítését a The Terrace
modellel, ami az első kültéri 4K QLED-televízió. Az intelligens tévét kifejezetten arra tervezték, hogy a beltéri
szórakoztatási élményt a szabadban valósítsák meg. Az
időjárás viszontagságait fi gyelembe véve IP55 besorolást
kapott a széria, amelynek darabjai 55, 65 és 75 colos
méretben érhetőek el. A nagy fokú ellenállóság mellett
a modellek 2000 n fényerővel rendelkeznek, vagyis
erős napsütésben is tökéletes marad a kép. A tévéhez
hangszóró is tartozik, amit szintén akár a falra is lehet
szerelni. Az új szériát először az Egyesült Államokban
mutatja be a gyártó.

SELL
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Nehéz fogást találni a csinos
rádión, de az elem helyett
azért az akkumulátor ideálisabb választás lett volna,
már csak környezetvédelmi
okokból is.

12

SELL 2020 JÚNIUS

Rádió újratöltve

A technológiai csodák jönnek-mennek, de az örök klasszikus, a rádió
valamiért marad. Ennek jegyében
dobta piacra a Sony új modelljét,
amely a modern kor jegyében
egy nagy méretű LCD-kijelzőt is
kapott. A retró hangulat jegyében ébresztő funkciót is kapott,
a vezetékről történő működés
mellett pedig elemmel is üzemel.
A kedvenc rádióállomások közti
váltás, akárcsak a régi időkben,
igazán egyszerű: öt programozott,
közvetlen DAB gombbal és az
öt programozott, közvetlen FM
gombbal történik.

Telefonokkal erősít az LG

Már hazánkban is elérhető az LG legújabb K-szériája, azaz a K61,
K51S és K41S modellekből álló középkategóriás okostelefon-sorozat. A készülékek megújult kamerarendszerükkel, multimédia-funkcióikkal és stabil teljesítményükkel első osztályú felhasználói
élményt kínálnak anélkül, hogy a vásárlóknak mélyen a zsebükbe
kellene nyúlniuk. Az új telefonok olyan prémiumfunkciókat kaptak,
amelyeket eddig csak az LG felső kategóriás készülékeiből ismerhettünk. Az új portfólió minden tagja egy négy lencséből – egy
nagy felbontású főkamerából, egy szupernagy látószögű lencséből, egy mélységérzékelőből és egy makrolencséből – álló hátlapi
kamerarendszert kapott. A termékpaletta kiemelt készülékébe, azaz
a K61-be 48 MP-es, míg a K51S-be 32 MP-es felbontású főkamera
került.

EXTRA • ÉRDEKESSÉGEK

Még erősebb lett
az Alienware

A Legend dizájnnal rendelkező Alienware Area-51m
kiemelkedik a gamerlaptopok sorából a bővíthető és
túlhajtható asztali proceszszorral és grafi kus vezérlővel. Ideális választás azoknak a játékosoknak, akik utazás közben is
a lehető legjobb játékélményre vágynak. Az Alienware a villámgyors
sebesség mellett még erősebbé tette a gamerlaptopot. Az új 10.
generációs, Intel® Core™ S sorozatú processzorokkal az Area-51m
az első Alienware laptop 10 magos és 20 szálas processzorral, és akár
5,3 GHz-es teljesítménnyel a Thermal Velocity Boostnak köszönhetően. Az új Alienware Cryo-Tech™ hűtési technológia növeli a
légáramlást, és ezzel tovább javítja a teljesítményt. Az innovatív
kialakítás egy új, méhsejtes szerkezetű légbeömlő panelt tartalmaz a
billentyűzet felett, valamint nagyobb ventilátorlapátok és kitámasztólábak is kerültek a gépbe annak megemelése érdekében. Továbbfejlesztett kijelzője most UHD-felbontással és e-sporthoz is ideális, és
akár 300 Hz-es frekvenciájú FHD-kijelzővel is választható.

Notebook
a Honortól

Magyarországon is elérhető
május 20-ától a Honor ultravékony, kompakt notebookja,
a Honor MagicBook 15. 1,53
kg-os súlyának köszönhetően
könnyen hordozható, mégis
nagy teljesítményre képes. 15,6 hüvelykes Full View kijelzőjével és
erőteljes processzorával kiválóan alkalmazkodik a jelen kor igényeihez. Nagy teljesítményt igénylő játékok vagy több munkafolyamat
egyidejű futtatására is ideális megoldás, emellett egyetlen érintéssel
összekapcsolható a márka okostelefonjaival az eszközök közötti intelligens együttműködés jegyében. A Full View kijelző 15,6 hüvelyk
átmérőjű, és csupán 5,3 mm keskeny kerettel rendelkezik három
oldalon, a készüléktest 87 százalékát így a képernyő foglalja el. Az
1920 × 1080 p felbontású kijelzőn fényvisszaverődést csökkentő
réteg található, ami színekkel teli, valósághű képélményt nyújt.

A méret a lényeg

A Kingston Digital bemutatta adatközponti meghajtóinak 7,68
TB kapacitású változatát, amelyek közül a Data Center 500R és
450R SATA modellek szállítását már meg is kezdte. A nagyobb
tárkapacitású SSD-k szigorú szolgáltatásminőségi (QoS) követelményeket teljesítve, alacsony késleltetés mellett kiszámítható
I/O-sebességet nyújtanak az NVMe és/vagy SATA technológiával működő adatközpontokban. „Az adatközpontok számára
kínált nagy kapacitású meghajtókkal a vállalatok nagyobb
méretű tárhelyet hozhatnak létre változatlan alapterületen, ami
a számítási felhő minden korábbinál gyorsabb ütemű terjedését
látva fontos szempont. Adatközponti SSD-kínálatunk minden
nagyvállalat igényeinek megfelel egészen a hiperskálázható
kategóriáig, ugyanakkor a TCO alacsony szinten tartásához is
hozzásegítjük a szervezeteket” – mondta Tony Hollingsbee, a
Kingston SSD-üzletágának EMEA-régióért felelős vezetője.

Csinosan kényelmes

Az elsősorban gaming termékeiről ismert Razer ezúttal
egy fejhallgatóval rukkolt elő,
ami már külcsín tekintetében
is vonzó lehet, és ezúttal nem
csak a játékosoknak. A letisztult
formavilágú, vezeték nélküli
modell egyetlen töltéssel akár
25 órás használatra is alkalmas.
A 40 mm-es driverekkel rendelkező füles érzékeli, ha leveszik,
és automatikusan megállítja a
lejátszást. A termék THX certifi kációt kapott, ami garantálja
a kiváló minőséget, ráadásul
a kialakításából adódóan a
hosszabb ideig tartó használata
is kényelmes.

Csak profiknak

A Canon ezúttal is a profi fotósokat célozta meg új,
tükörreflexes modelljével. A közepesen nehéz (515 gramm)
súlyú modell a zordabb körülmények között is tökéletes munkát
végez, akár 85 százalékos páratartalom mellett is használható.
A 24,1 megapixeles szenzor kiváló minőségű fotókat készít,
de akár 4K felbontású videók is rögzíthetők vele. Az öttengelyes
digitális képstabilizátor kiküszöböli a bemozdulásokat.
A készített fotók a készüléken is javíthatók, a wifi kapcsolatnak
köszönhetően pedig azonnal megoszthatók.
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ÉRTÉKES
KATTINTÁSOK

A

járvány hatással volt mind az online, mind az offline szektor forgalmára, ezzel
összefüggésben pedig a vásárlói szokásokra és preferenciákra is, ami a piaci szereplőket
új kihívások elé állította. Ennek pedig része a kommunikáció, illetve a marketingaktivitás
vonatkozásában történő alkalmazkodás is. A Kelkoo szolgáltatásainak gerincét jelentő Google
Shopping hirdetési lehetőségekkel számos európai országban jelen van, ezáltal széles körű rálátása
nyílik a különböző szegmensekre, azok változására, a jellemző trendekre, illetve a piaci szereplők
számára értékes kattintások alakulására. Kíváncsiak voltuk, milyen tapasztalatokat szerzett a cég
az elmúlt időszakban. Mateidesz Miklóst, a Kelkoo kelet-európai igazgatóját faggattuk a témában.
Önök számos európai országban jelen
vannak, így több piacra is rálátnak. Vannak érezhető különbségek a járvány generálta trendekben regionálisan?
Az egyes országokban az online vásárlók
és webáruházak is hasonlóan reagáltak
a kialakult helyzetre. Mivel az érintett
országok eltérő időpontokban vezették be
a lezárásokat, így eltérés leginkább abból
adódott, hogy az adott országban mikor kezdődtek a korlátozások. Az egyes
piacok viselkedése között néhány hetes
eltolódást tapasztaltunk, így a később karantén alá kerülő országokban lévő e-kereskedő partnereinket adatokkal támogattuk, hogy a közelgő időszakra jobban
felkészülhessenek. Érdekes, hogy a ruházati termékek értékesítése milyen nagymértékben csökkent, majd növekedett
a karantén feloldását megelőző 2-3 hétben. A kertészeti és lakberendezési termékek értékesítése a teljes karanténidőszak alatt jelentősen növekedett, majd
annak vége előtt két héttel lecsökkent.
Említésre méltó az elektronikai termékek
kereslete, amely azonnal jelentős növekedést mutatott, majd 2-3 hét elteltével
lassan csökkeni kezdett. Összefoglalva,
14
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nagyon hasonló trendeket láttunk minden országban néhány hét különbséggel
eltolva.
Mennyiben tért el a nagy online szereplők és a kisebb webáruházak reakciója
a járványhelyzetre?
A hasonló termékkörrel rendelkező kis és
nagy online áruházak esetén nem voltak
jelentős különbségek a válságra érkező reakciókban. Egyes termékkörök forgalma
drasztikusan növekedett, ezeknek a kereskedőknek a logisztikai folyamatok fenntartása volt a legnagyobb kihívás, máshol
a vásárlói kereslet csökkenése miatt kellett a korábbi folyamatokon változtatni.
A csak online módon értékesítő kereskedők változatlan költések mellett kezelték le a megnövekedett keresletet, ennél
sokkal nagyobb változást láttunk azoknál
a kereskedő partnereknél, ahol fizikai bolt
vagy bolthálózat is található. Ezek a cégek
az online kereskedelemmel próbálták meg
kompenzálni a kieső forgalmukat, emiatt
az online költéseikben jelentős növekedést
láttunk márciusban és áprilisban is. A költési szintek elérték a 2019-es novemberi
Black Friday időszakét.

Mennyire növekedett meg a partnerek
száma ezen időszak alatt?
E-kereskedő partnereink száma a válság
kezdete óta folyamatosan növekszik, de
az egyes piacokon eltéréseket mutatnak
a trendek. Ott, ahol évek óta jelen van
a Kelkoo Group, a korábbi partnerek aktívabbak, az új partnerek könnyebben csatlakoznak. Mivel a szolgáltatás Magyarországon, Szlovákiában és Romániában még
új, így ezeknek a piacoknak még el kell
fogadniuk a változást, ami egyben jó lehetőséget is jelent. Az online kereskedőket a
mostani nehéz időszakban a legmagasabb
megtérülés érdekli, ehhez a Kelkoo tapasztalta és licitelőnye a shoppinghirdetésekben a megfelelő eszköz.
A helyzet számos új online fogyasztót
eredményezett, akik korábban nem vásároltak a világhálón. Róluk mit lehetett
megtudni az elmúlt hónapokban? Milyenek az online szokásaik, hol tájékozódnak, hogyan jutnak el a webáruházba,
ahol vásárolnak?
Mivel B2B platform vagyunk, így nem
szolgálunk ki közvetlenül online vásárlókat. Ezzel együtt azt látjuk, hogy egyes
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termékkategóriák gyorsan népszerűek
lettek, pedig korábban csak lassan fejlődtek. Az élelmiszer kategória természetesen
nagy nyertese a járványnak. Ez a kategória
nemcsak olyan új vásárlókat ért el, akiket korábban nem szólított meg, hanem
a rendszeresen online vásárlók körében is
jelentős növekedést mutatott. Amellett,
hogy erősen növekedett az online élelmiszert vásárlók száma, az átlagos kosárérték
is növekedett, viszont csökkent a vásárlás
gyakorisága. Egyszerűen megfogalmazva,
az emberek többet, de kevesebbszer vásároltak, és felhalmoztak. A válság másik
nagy nyertese az Amazon, mivel sok felhasználó kezdte el használni ezt a platformot ebben az időszakban, miközben az
Amazon visszatérő vásárlói bázisa és azok
bizalma is megmaradt. Érdekes trend lett
a helyi boltok támogatása, ahol a rendelések online történtek, de a fogyasztók a helyi közösségeket támogatták vásárlásukkal
a nehéz időkben. Nagy kérdés, hogy ezek
a trendek visszafordulnak, vagy csak kicsit
változnak, ha a mostani helyzet véget ér.
Esetleg ezek a trendek megmaradnak, és
új normákká válnak?
Ezeknek a vásárlóknak mely attitűdjeire érdemes odafigyelni? A most online
szocializálódott vásárlók kialakult gyakorlata mennyire képlékeny még? Ilyen
tekintetben a Google Shopping men�nyire lehet számukra egyfajta etalon
a jövőben?
Véleményem szerint minden eltérő attitűdre érdemes odafigyelni, és vizsgálni,
hogy ezek egy új norma részei lesznek,
vagy esetleg a felhasználók visszatérnek
régi szokásaikhoz. Mivel még nincs vége
a válságnak, így kérdéses, hogy ténylegesen mi változik a korábbi állapothoz képest. Online platform vagyunk, számunkra alapvetően fontos, hogy elemezzük és
megértsük a felhasználói trendeket, ezzel
tudjuk biztosítani, hogy sikeresek maradjunk a jövőben is, így ezt a tevékenységet
folyamatosan nagy energiával végezzük.
A nyugat-európai piacokon azt látjuk,
hogy a shoppinghirdetések nagyon gyorsan lecserélték a szöveges hirdetéseket, és
az e-kereskedők bevételének legnagyobb
részét már ezek a hirdetések generálják.
A hazai környezetben is egyértelműen erre
számítunk. Felhasználói oldalról maga
a shopping hirdetési forma igen kedvelt,
hiszen a keresési találatok felett képpel,
árral, a webshop nevével látják a felhasználók a terméket, ugyanakkor az e-keres-

kedők számára is hatékony eszköz, hiszen
csak azon látogatók után kell fizetni, akiknek a látott információk alapján is megfelelő lehet a termék.
Önök mit figyelnek, monitoroznak leginkább ahhoz, hogy a jövőbeli potenciálokat kihasználhassák, hogy felkészüljenek a piac alakulására?
A Kelkoo hirdetési platformot 26 országban több mint 12 000 webáruház használja, így rálátásunk van gyakorlatilag minden online értékesített termékkategóriára.
Folyamatosan figyeljük, hogy ezek a termékcsoportok milyen változásokon mennek keresztül, valamint figyeljük a legsikeresebb partnereink tevékenységét is. Ezen

adatok alapján elég jól behatárolható, hogy
milyen termékeket, szolgáltatásokat keresnek a vásárlók. Emellett figyeljük a Google-trendeket is, hogy lássuk, milyen kifejezésekkel keresnek a felhasználók.
A járvány okozta változások kapcsán terveznek-e változtatásokat, fogalmaztak-e
meg új fejlesztési irányokat, látnak-e új
potenciálokat?
Természetesen igen, tervezünk változtatásokat. Az elmúlt időszakban több új lehetőség és új irány is érdekessé vált, a végleges döntések előkészítése még folyamatban
van, de személy szerint nagyon kíváncsian
várom, hogy merre halad tovább a Kelkoo
Group a következő időszakban.

„A válság másik nag y nyertese az Amazon, mivel
sok felhasználó kezdte el használni ezt a platformot
ebben az időszakban, miközben az Amazon visszatérő
vásárlói bázisa és azok bizalma is megmaradt.”

Mateidesz Miklós
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JÁRVÁNY ÉS MARKETING

Krízishelyzetre a legtöbb cég viszonylag hamar költségcsökkentéssel igyekszik reagálni, aminek
elsőként többnyire a marketing esik áldozatul. Noha számos elemzés bizonyította, hogy ez nem
szerencsés lépés, illetve a 2008-as válság kapcsán konkrét esettanulmányok igazolják, hogy men�nyire eredményes lehet egy ilyen helyzetben az aktivitások fenntartása hosszabb távon is, az általános gyakorlat mégis a marketingkeret megvágása, befagyasztása. A Covid–19 kapcsán azonban ez
szinte biztosan nem lesz elegendő.

A Covid–19, szemben más válságokkal, azonnal és kézzelfoghatóan gyakorolt hatást a vásárlási szokásokra és lehetőségekre is,
amihez a marketingnek is alkalmazkodnia kellett gyorsan. Ezért
már rövid távon is észrevehető volt a hirdetések változása. Elsőként az offline kereskedelemnek – talán létezése során először –
azt kellett kommunikálnia, hogy működik. A kijárási korlátozás
bevezetése után ugyanis a fogyasztót meg kellett erősíteni arról,
hogy az intézkedések ellenére a kereskedők (már akinek volt
rá lehetősége és szándéka) ha rövidebb ideig is, de továbbra is
nyitva tartanak. Az online szereplőknél nyilván ez nem állt fent,
és a járvány elején nem is nagyon változtattak az üzeneteiken,
ráadásul esetükben igazából még marketing nélkül is ment a
szekér. A következő lépcsőben a biztonság került fókuszba, és a
konkrét ajánlatok és akciók mellett megjelent ez a szempont is,
főként az elérhetőséghez és kiszállításhoz kapcsoltan igyekeztek
a cégek biztosítani a fogyasztókat a kockázatmentes vásárlásról. Ez már online-offline egyaránt tapasztalható volt. Ezzel
szinte párhuzamosan, de legalábbis nagyon gyorsan, megjelent
a társadalmi szerepvállalás is a marketingaktivitások között.
Nem véletlen, hiszen ez egy rendkívül hatékony presztízsnövelő és márkaimázst fokozó eszköz az összefogást hangsúlyozó
szociális környezetben. Persze ilyen reakciókra csak azok voltak
képesek, akik nem fagyasztották be tevékenységeiket és tudtak
gyorsan és okosan reagálni a helyzetre. A járvány nemcsak az
üzenetekre volt hatással, hanem a reklámhordozókra is. A közterületi megjelenések egyik pillanatról a másikra szinte teljesen
elértéktelenedtek, míg az otthon töltött idő miatt a televíziós
hirdetések elérése érzékelhetően növekedett. Erre a kihívásra
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pedig megint csak azok a cégek tudtak megfelelő választ adni,
akik nem a marketingbefagyasztás mellett tették le a voksukat.
A lazítások viszont ismét új helyzetet teremtettek, de korántsem
ugyanazt, ami a járvány előtt volt, így aztán marketingnek rövid
és talán hosszabb távon is szembe kell néznie új kihívásokkal.

Rendezvényekre alapozva
A korlátozások lazítása még nem jelent teljes feloldást, így aztán
például a tömegrendezvények, illetve azok egy része egy darabig
még hiányozni fog a reklámhordozó-palettáról. Mivel egy
ilyen esemény szervezése nem egyik napról a másikra történik,
valamint a korlátozások ismételt bevezetésének lehetősége is
benne van még a levegőben, ez a terület várhatóan csak lassan
regenerálódik majd. A mennyiségi elérésre alapozó marketing
eszköztára ezért ennyivel szűkösebb lehet a közeljövőben. Lásd
Eb vagy olimpia. A minőségi, célzott elérésre fókuszáló konferenciák és kiállítások száma is kevesebb lehet előbbi okokból.
Így aztán például az IFA igencsak hiányozni fog az iparágnak.
Noha Berlinben az expó fizikailag is megrendezésre kerül, a
tavalyi 30 ezer akkreditált újságíróval szemben az idei 800 főben
maximalizált létszám biztosan nem ugyanakkora hírverést kelt
majd az újdonságoknak. És nem csak az az egy hét hiányzik
majd, amíg az IFA tartani szokott. A szakírók ugyanis nemcsak
rendezvényről tudósítanak, hanem jó néhány hónapig merítenek
témákat a kiállításon bemutatott készülékekből. A rendezvények
korlátozásának biztonsági okai vannak, amelyek nemcsak események kapcsán merülhetnek fel, hanem hétköznapi tevékenységek vonatkozásában is.
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Új normális
Mostanság egyre többet lehet találkozni az „új
normális” terminussal, ami azt sugallja, hogy a járvány után sem lesz minden olyan, mint előtte volt.
Például az emberek gondolkodása is ilyen. A járvány
megjelenésekor a radikális változások megtapasztalásával sokan átértékelték a személyes kapcsolatok
fontosságát, a munka szerepét, szabadidős tevékenységeket, és sorolhatnánk. Vannak, akiknél ez
paradigmaváltást, egy új életfelfogást eredményezett,
de azoknál is, akik kevésbé markánsan reagáltak,
egy jó ideig benne lesz a fejükben a dolog, befolyásolja viselkedésüket, prioritásaikat. Így feltehetően
a biztonság mint szempont megmarad egy szimpla
vásárlás kapcsán is. A fogyasztói bizalom elnyerésében ezért fontos szerepet fog játszani ez a tényező
is, amire természetesen a marketingnek is fel kell
készülnie. Mondjuk a karácsonyi tumultusban melyik üzlet lesz majd sikeres, amiben tömegek vannak,
ami előtt kígyózó sorok állnak, vagy amelyik kitalál
erre a problémára egy megoldást? Ebből kiindulva
a jövőben akár a bemutatótermek szerepe is megváltozhat, és
minden korábbinál fontosabb része lehet a termékprezentációnak. Ezek a szempontok pedig eltérően jelentkezhetnek majd az
online és az offline szektorban, ami újabb feladatok elé állíthatja
a marketinget is.

Online és offline
Az elmúlt években, a hibrid modellben működő kereskedők arra
koncentráltak, hogy a vásárlók offline is elérhetik őket, de az
online térben is megtalálhatók, és csak választás kérdése, hogy

melyik csatornában veszik meg a terméket. Jelenleg viszont úgy
tűnik a piaci adatok alapján, hogy annyira azért nem mindegy,
hogy melyik opciót választja a vevő. Az elmúlt időszak alapján
ugyanis kijelenthető, hogy az online növekedés, bármennyire is
drasztikus volt, nem tudta kompenzálni a kieső offline forgalmat.
Hogy ez a tény milyen stratégiai irányokat jelölhet ki a közeljövőben, az kérdéses. Az viszont biztos, hogy az egységes üzenet, a
„Jöjjön be az üzletbe, vagy rendelje meg interneten” már nem fog
szinergiát képviselni. Ha piaci megfontolásokból nem is válik szét
élesen az áruházi és a netes vásárlás, egyéb szempontokból meg
kell majd különböztetni. Ilyen például a már említett biztonság
kérdése. Ez pedig mindenféleképpen eltérő marketinget
igényel a két terület esetében. Ha pedig célként jelenik
meg a fizikai üzletek forgalmának élénkítése, akkor még
markánsabb lehet a különbség a kommunikációban, és
megjelenhetnek olyan üzenetek is, amelyek az offline
vásárlás kizárólagos előnyeit hangsúlyozzák.

Tudatosabb vásárló
A járvány hozadéka az is, hogy a vásárlók tudatosabbak lettek. Az otthon töltött idő lehetőséget teremtett
arra, hogy a termékkiválasztásra több időt fordítsanak,
másrészről pedig az innovációkba vetett bizalmat, az új
technológiákra való nyitottságot is fokozta a kialakult
helyzet. Azt most még nehéz megítélni, hogy ez tartósan
is így marad-e, de ettől függetlenül a marketing nem
hagyhatja figyelmen kívül ezt a trendet, ha másként nem
is, legalább lehetőségként azért érdemes számolni vele.
Ez pedig megint csak új típusú üzeneteket, kommunikációt, hozzáállást igényelhet a jövőben.
Mindez nem jelenti, hogy az árkommunikáció szerepét átveszi egy teljesen más jellegű marketing a kereskedelemben, ahogyan az sem
valószínű, hogy a márkák marketingje alapjaiban megváltozik. Az viszont szinte biztos, hogy az optimális hatékonyságot a fenti
szempontok figyelmen kívül hagyásával nem lehet majd elérni a jövőben. De egy dolog az optimális stratégia, meg egy másik a lehetőség.
Mert hát befagyasztott költségvetésekből nehéz bármit is kihozni.
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Fókuszban a környezetvédelem
AZ EURÓPAI UNIÓ TOVÁBB SZIGORÍTJA A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOZÁSOKAT, AMI A HŰTŐKET IS ÉRINTI. 2021-TŐL VÁRHATÓAN MÉG
ENERGIATAKARÉKOSABB KÉSZÜLÉKEK KERÜLNEK MAJD PIACRA, AMIVEL
EGYIDEJŰLEG AZ ENERGIACÍMKE IS VÁLTOZNI FOG.

Egy elemzés szerint, ha hazánkban az összes nyolc évnél
idősebb, korszerűtlen mosógépet, hűtőt és fagyasztót új
készülékre cserélnénk, akkor éves szinten nem kevesebb
mint 1,9 millió tonnával lehetne csökkenteni az ország
szén-dioxid-kibocsátását. Ez előbb, nem utóbb, meg is
fog történni, de hogy mikor, azt nehéz lenne megtippelni.
Bár átlagosan tízévente cseréljük a háztartási gépeinket,
még ma is sok lakásban dorombolnak az ötvenéves Szaratov hűtőszekrények. Hogy miért? Azért, mert elnyűhetetlenek, és az idősebb korosztály tagjaiból sokakat nem
motivál a csere egy modernebb és energiatakarékosabb
készülékre. A dolog azért érdekes, mert az EU mindent
megtesz a környezetbarátabb gyártás és főleg működés
érdekében, ugyanakkor a fogyasztót mégsem lehet kényszeríteni, hogy cserélje már le a készülékét. Jóllehet a pár
éve elindult különböző csereprogramok pont erre irányulnak, és szerencsére Magyarországon is nagyon sikeresek. Az energiafelhasználás és az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése érdekében az unió 2021-től
újabb rendeleteket és irányelveket vezet be, aminek a
része egy szigorúbb jelölési rendszer is, magyarul ismét
változni fog az energiacímke. Ez a gyártói oldalon úgy realizálódik, hogy a még inkább energiatakarékosan működő
készülékek irányába tolódik el a gyártás.
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Energiatakarékosság és trendek

Természetesen ez minden háztartási gép esetében
fontos és előnyös dolog, a hűtőkre pedig különösen érvényes, hiszen ez az egyetlen olyan készülékünk, ami
egész nap áram alatt van. Ez minden kategóriát érint,
egyaránt igaz a két legnépszerűbb megoldásra, azaz
az alul és a felül fagyasztós készülékekre is. A többi fejlesztésre ez már kevésbé érvényes, általánosságban
elmondható, hogy a felül fagyasztós modellekre érkeznek meg utoljára az innovációk, míg elsőként a side by
side típusú hűtők dicsekedhetnek az újdonságokkal.
Hogy egy látványosabb példával éljünk, a külső víz- és
jégkocka-adagolók csak elvétve jelennek meg a kategóriában. A kevésbé szembetűnő, de jóval hasznosabb
belső levegőkeringetés sem az alapfelszereltség része,
de szerencsére a komolyabb készülékeknél általában
azért már jelen van. A szabályozható páratartalommal
is csak elvétve találkozunk a szegmensben, ahogy az
antibakteriális védelem és egyéb korszerű trendek is
kevésbé érvényesülnek. Ezzel szemben, ami a dizájnt
illeti, körülbelül ugyanaz érvényesül, mint a többi készülékcsaládnál, a két fő irány itt is a modern és a retró, a színválaszték pedig szerencsére a felül fagyasztós modelleknél is bőséges.

TERMÉKCSOPORT BEMUTATÁS • FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

AEG
RDB72321AX

• A++ energiaosztály
• 180 l nettó hűtőtér
• 43 l nettó fagyasztótér
• 40 dB zajszint

• 19 óra visszamelegedési idő
• 104,4 × 54,5 × 60,4 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

A praktikus formatervezésnek köszönhetően a kis méret dacára nagy befogadóképességgel rendelkezik az AEG felül fagyasztós hűtőszekrénye. A biztonsági üvegpolcok nemcsak esztétikailag mutatnak jól, de nagy teherbírással is rendelkeznek,
így komolyabb súly esetén sem kell aggódni, hogy megrepednek, vagy esetleg
összetörnek. A modell kiváló szigetelését mutatja, hogy áramkimaradás esetén
közel húsz óráig tudja tartani az optimális hőmérsékletet.

• 160 l nettó hűtőtér
• 434 l nettó fagyasztótér
• 40 dB zajszint
• 21 óra visszamelegedési idő

• 144 × 54,6 × 57,1 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Amica
FD2285.4I

• A+ energiaosztály

Ugyancsak masszív kialakítást kapott az Amica hűtőszekrénye, amelynek polcai akár 100
kg-ig is terhelhetők, ráadásul olyan peremmel rendelkeznek, amely megakadályozza az
esetlegesen kiömlött folyadék alsóbb polcokra csöpögését. Folyadék csak egy helyen folyhat, mégpedig az ajtóházon elhelyezett külső vízadagolóból. A gyümölcs- és zöldségtároló
fiókok az élelmiszerek praktikus elhelyezését könnyítik.

Beko
DN156720DX

• A+ energiaosztály
• 389 l nettó hűtőtér
• 121 l nettó fagyasztótér
• 42 dB zajszint

• 15 óra visszamelegedési idő
• 185 × 74 × 81 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Nem csak nagy méretével idézi meg az amerikai típusú hűtőszekrényeket a Beko
készüléke, a felül fagyasztós modell ugyanis külső vízadagolót is kapott, ami leginkább a side by side készülékekre jellemző. A No Frost technológiájú modell olyan
extrákkal is rendelkezik, mint az ionizáló funkció, ami az élelmiszerek minél higiénikusabb tárolását segíti elő. A különböző termékek ki- és bepakolását a LED-világítás, valamint a praktikus hűtőtér-kialakítás segíti.

• A++ energiaosztály
• 177 l nettó hűtőtér
• 46 l nettó fagyasztótér
• 39 dB zajszint

• 16 óra visszamelegedési idő
• 146,5 × 54 × 57,4 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Beko
RDSA240K30W

A Beko klasszikus fehér színű hűtőszekrénye praktikus belső kialakításával kényelmes tárolási lehetőséget kínál az élelmiszerek számára. A hűtő és fagyasztórész
mérete tökéletesen kielégíti egy átlagos család igényeit, a fagyasztórekesz pedig
külön helyet kínál a zöldség- és gyümölcsféléknek. A motortechnológiának köszönhetően minimális zajkibocsátás mellett működik, így akár a hálószobában is helyet
kaphat a készülék.
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Electrolux
EJ2302AOX2

• A++ energiaosztály
• 180 l nettó hűtőtér
• 43 l nettó fagyasztótér
• 40 dB zajszint

• 19 óra visszamelegedési idő
• 140 × 55 × 60 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Az extraszéles üvegpolcok dizájn tekintetében remekül mutatnak, ugyanakkor
praktikus helykihasználást garantálnak. A rozsdamentes acélajtók ujjlenyomatmentes bevonatot kaptak, így hosszú ideig megőrzik makulátlan tisztaságukat.
A 4 csillagos fagyasztórekesz tökéletes hely a fagyasztott élelmiszereknek számára,
mivel állandóan –18°C-on tartja a hőmérsékletet. A ki- és bepakolást LED-világítás
is segíti.

• A++ energiaosztály
• 229 l nettó hűtőtér
• 65 l nettó fagyasztótér
• 38 dB zajszint

• 22 óra visszamelegedési idő
• 173,7 × 60 × 64 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Gorenje
RF60309OBK

A Gorenje patinás megjelenésű hűtőszekrénye egyszerre modern és elegáns, a kiváló formatervezés mellett pedig a belbecs is figyelemre méltó. Az egyenletes hőmérséklet elérését levegőkeringetés biztosítja, ami a hűtés hatásfokát is javítja. Az intenzív hűtés funkció
pedig a nagyobb bevásárlások után hasznos, hogy az élelmiszerek minél előbb érjék el a
megfelelő hőmérsékletet. Az A++ energiaosztályú modell gyorshűtés mellett gyorsfagyasztás funkcióval is rendelkezik.

Gorenje
RF60309OCO

• A++ energiaosztály
• 229 l nettó hűtőtér
• 65 l nettó fagyasztótér
• 38 dB zajszint

• 22 óra visszamelegedési idő
• 173,7 × 60 × 64 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Ami a dizájnt illeti, csak jelest adhatunk a Gorenje hűtőszekrényének, a merész
színválasztás már önmagában kellemes hangulatot áraszt, a retró formatervezés
pedig tovább fokozza az érzést, hogy ezt a hűtőt otthon szeretnénk látni. A stílusos
megjelenés mellett a praktikus belső térkialakítás is nagy hangsúlyt kapott a fejlesztések során. Az ajtók kiváló szigetelését mutatja, hogy áramkimaradás esetén
22 órán keresztül képes tartani az ideális hőmérsékletet.

• A+ energiaosztály
• 220 l nettó hűtőtér
• 70 l nettó fagyasztótér
• 42 dB zajszint
• visszamelegedési idő: n.a.

• 167,2 × 60 × 66,3 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Hitachi
R-H350PRU7(BSL)

A dizájn mellett a hűtési technológiára is nagy hangsúlyt fektetett a gyártó, az Eco Thermo
szenzor érzékeli a belső hőmérséklet-változását, majd ennek alapján szabályozza a hűtési
teljesítményt, hogy állandó és optimális legyen a hőmérséklet. A tökéletes higiénia érdekében a hűtőszekrény úgynevezett nanotitánium filter katalizátort használ a baktériumok,
a penész és a kellemetlen szagok megszüntetéséhez.
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EXTRASPACE
BELSŐ TÉR
A HATÉKONYAN KIALAKÍTOTT
BELSŐ TÉR ELEGENDŐ HELYET KÍNÁL
NAGYOBB ÉTELMENNYISÉGEKHEZ,
RITKÍTVA VÁSÁRLÁSAID SZÁMÁT.
EZ MOST KÜLÖNÖSEN JÓL JÖN.

gorenje.hu

Az ételeket könnyen elrendezheted a normáltér
üvegpolcain, nagy fiókokban vagy az ajtó belső falán
lévő tartókban, így mindig láthatod, mi elérhető és
kevesebb hulladékot is fogsz termelni.
A mélyhűtőd még sosem volt ilyen áttekinthető.
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Hotpoint
ENTM 18220 VW

• A+ energiaosztály
• 340 l nettó hűtőtér
• 95 l nettó fagyasztótér
• 42 dB zajszint

• 20 óra visszamelegedési idő
• 180 × 70 × 68,5 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

A kategóriájában ugyancsak nagy méretűnek számító készülék a nagyobb családok igényeit is könnyedén ki tudja elégíteni, ami az élelmiszer-tárolást illeti. A dizájn tekintetében is mutatós készülék ventilációs technológiával biztosítja a higiénikus hűtés feltételeit, nem képződik penész, az illatok pedig nem keverednek. Ezt
a koncepciót erősíti tovább az antibakteriális védelem, hogy az élelmiszerek még
ideálisabb feltételek között hűljenek.

• A+ energiaosztály
• 333 l nettó hűtőtér
• 82 l nettó fagyasztótér
• 44 dB zajszint

• 22 óra visszamelegedési idő
• 184 × 75 × 73 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Indesit
TAA 5

Az Indesit elegáns formatervezésű, A+ energiaosztályú, felül fagyasztós hűtőszekrénye
automatikus hűtőtér-leolvasztás funkcióval rendelkezik, nagyban megkönnyítve így a
felhasználók mindennapjait. A 333 literes hűtőrész praktikus elosztása könnyű elhelyezést
kínál a zöldségeknek, gyümölcsöknek és az egyéb termékek számára, a helytakarékosságra
pedig biztosan nem kell figyelni. A modell kiváló szigetelését mutatja, hogy visszamelegedési ideje 22 óra.

LG
GTB574SEHZD

• A++ energiaosztály
• 321 l nettó hűtőtér
• 117 l nettó fagyasztótér
• 39 dB zajszint

• 18 óra visszamelegedési idő
• 178 × 70 × 73 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

A Smart ThinQ applikáció segítségével okostelefonról is szabályozható a hűtőszekrény hőmérséklete, vezérelhető az expressz fagyasztás, és diagnosztikák is futtathatók. A többszörös levegőkeringetéssel a hideg levegő egyenletesen oszlik szét,
ennek köszönhetően nincsen hőmérséklet-ingadozás, amivel javul a hűtés minősége is. A Friss 0-ás zóna 0 ℃ körüli hőmérsékletet biztosít, amivel a húsok és a halak
akár több napig is eltárolhatók fagyasztás nélkül.

• A++ energiaosztály
• 418 l nettó hűtőtér
• 174 l nettó fagyasztótér
• 38 dB zajszint

• 18 óra visszamelegedési idő
• 190,4 × 91,4 × 76 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

LG
GTF916PZPZD

Az LG hűtőszekrénye nemcsak tudás, de méret tekintetében is a maximum felé törekszik, a
hatalmas tárolókapacitás a nagy családok fagyasztási, illetőleg hűtési igényeit is könnyedén
ki tudja elégíteni. A készülékházon egy, a side by side modelleket idéző vízadagoló is helyet
kapott, ami a forró nyári napokon különösen hasznos lehet. A minél hatékonyabb élelmiszer-tárolás érdekében gyorsfagyasztás funkciót is kapott a modell.
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Az emberek szeretnék megőrizni
a gyümölcsök és zöldségek frissességét.
A legtöbb fogyasztó nem tudja biztosan, hogy hol
és milyen módon tárolja a gyümölcsöt és zöldséget
a hűtőszekrényben. Sokan úgy gonodlják, hogy
a legjobb hely a tárolásra az alsó fiók.
Forrás: EXPLORATION OF FRIDGE CONNECT HUB WHIRLPOOL INSIGHT COMMUNITY, Nextplora

A Whirlpool W Collection Dual No Frost
hűtőszekrény segítségével nem kell többet
találgatni, hogy hol tárolja a zöldségeit és
gyümölcseit - a pontos hőmérséklet- és
páratartalom-szabályozás biztosítja, hogy a
friss gyümölcsök és zöldségek a hűtőszekrényben
bárhol tárolhatók legyenek, miközben megtartják
minőségüket.

A gyümölcsök és zöldségek a leggyakrabban vásárolt élelmiszerek közé tartoznak:

A vásárlások átlagos száma hetente:

2,6
2,5
2,3

Zöldségek
Gyümölcsök
Tej
Joghurt
Hús
Sajt
1

Supreme No Frost PR Kutatás, Research Plus

1,8
1,7
1,6

A hűtőben tárolt ételek

28
% %-a gyümölcs
és zöldség.
1

A fogyasztók elvárják, hogy
a gyümölcseik és zöldségeik
tovább legyenek tárolhatók.

A fejlett Dual No Frost
hűtőrendszernek és a 6. Érzék
Technológiának köszönhetően
a Whirlpool W Collection
hűtőszekrényben friss gyümölcsöt
és zöldséget tárolhat akár 15
napig2!
Figyelembe véve a gyümölcsök és zöldségek átlagos
súlyvesztését és vizuális minőségét. Belső vizsgálati
eljárás.

2
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Liebherr
CTel 2531

• A++ energiaosztály
• 189 l nettó hűtőtér
• 44 l nettó fagyasztótér
• 39 dB zajszint

• 22 óra visszamelegedési idő
• 140,1,4 × 55 × 63 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

A hűtésspecialista Liebherr ezúttal is elkényezteti az élelmiszereket, az elegáns
készülék ugyanis minden tekintetben kiváló tárolási feltételeket kínál, legyen szó,
húsról, halról vagy éppen zöldségekről. A Smart Frost technológiája gyorsabban
mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbbé és
gyorsabbá teszi a kiolvasztást. A kiváló szigeteléssel ellátott modell fagyasztási
kapacitása 4 kg/nap.

• A++ energiaosztály
• 218 l nettó hűtőtér
• 52 l nettó fagyasztótér
• 39 dB zajszint

• 24 óra visszamelegedési idő
• 157,1,4 × 55 × 63 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Liebherr
CT 2931

Az A++ energiaosztályú felül fagyasztós kombinált hűtőszekrény Smart Frost technológiával gyorsabban mélyhűti az élelmiszereket, valamint mérsékli a fagyasztóban a jégképződést. Az eltávolítható üvegpolc lehetővé teszi a könnyed és rugalmas rendszerezést.
A fagyasztórészben a kényelmesen kiemelhető köztes üvegpolcok biztosítanak extra
tárolókapacitást. A Vario Space praktikus tárolási megoldást nyújt a nagyobb helyigényű
élelmiszereknek. Üzemzavar esetén akár 24 órán át biztosítja a tárolási hőmérsékletet a
fagyasztóban.

Liebherr
CTNesf 3663

• A++ energiaosztály
• 246 l nettó hűtőtér
• 60 l nettó fagyasztótér
• 42 dB zajszint

• 20 óra visszamelegedési idő
• 190,1 × 60 × 63 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Ismét egy elegáns felül fagyasztós, Swing Line vonalvezetésű, integrált nyitómechanikával rendelkező hűtőszekrénnyel lepte meg a piacot a Liebherr, amelynek
Smart Steel felületén ráadásul jóval kevésbé látszanak meg az ujjlenyomatok. A No
Frost technológiájú modell keringetett levegővel fagyasztja az élelmiszereket és
kiszorít minden esetleges párát, hogy ne képződjön jég. A Duo Cooling rendszer
egymástól függetlenül teszi lehetővé a hűtő- és fagyasztórész szabályozását, az
utóbbiban a Super Frost funkció gyorsan –32 fokra hűti az élelmiszereket, hogy
azok megőrizhessék vitamintartalmukat.

• A+ energiaosztály
• 198 l nettó hűtőtér
• 42 l nettó fagyasztótér
• 40 dB zajszint

• 17 óra visszamelegedési idő
• 160,1 × 54 × 57 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Navon
283

A Navon hűtőszekrénye klasszikus szín- és formavilágával remekül illeszkedik bármilyen klasszikus konyha enteriőrjébe. Az A+ energiaosztályzatú modell elsősorban az
egyedülállókat, illetőleg azokat célozza meg, akiknek elegendő a kevesebb tárolókapacitás is. Praktikusan a fagyasztórészt két külön rekeszre osztotta a gyártó, hogy
kényelmesebb legyen az élelmiszereket elpakolni. A hűtőben pedig négy polc várja a
különböző termékeket.
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Megakadályozza a
hőmérséklet-ingadozásokat
Naponta egy személy akár 10-20-szor is
kinyithatja a hűtőt1, ezért fontos, hogy
a hűtőszekrény figyelje a hőmérséklet
és a páratartalom változást az optimális
élelmiszer frissesség megőrzés érdekében.
A Whirlpool W Collection hűtőszekrényben található 6. Érzék
Precision Control érzékeli a hőmérséklet és a páratartalom
változását mind a hűtőtérben, mind a fagyasztóban, és gyorsan
visszaállítja azokat az ideális szintre, hogy megakadályozzák
az ajtó nyitásakor és zárásakor bekövetkező ingadozásokat.
Még akkor is, ha az ajtót gyakrabban nyitják ki, a belső hőmérséklet
optimális marad.
1

A GFK által 2014-ben az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Oroszországban végzett hűtési használat és szokási tanulmány alapján.

Okos tárolás

Friss Étel

Megbízhatóság

Az ajtón lévő polcok két részre vannak
osztva, amely lehetővé teszi, hogy a
polcokat különböző magasságba helyezze
el a sokoldalú tároláshoz. Hasonlóképpen,
egyes modellek rendelkeznek egy
speciális, visszahúzható Flexi polccal
kifejezetten a magas elemek tárolására.

A hűtőszekrényben található a FreshBox+
fiók FreshPad kiegészítővel, amely
egy speciális rács, amely elvonja a
páratartalmat, és aktívan megakadályozza
a káros baktériumok felhalmozódását,
hogy hosszabb ideig tárolhassa frissen a
gyümölcsöket és zöldségeket.

A hűtőszekrény teljesítménye napról-napra
és évről évre változik. A Dual No Frost
rendszert működtető 6. Érzék kompresszor
20 éves garanciával rendelkezik.

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) a világ egyik vezető készülékgyártója, amely 2018-ban mintegy 21 milliárd dolláros éves forgalmat, 92 000 alkalmazottat és 65 gyártó- és technológiai kutatóközpontot kínál. A piacon
és a világ számos országában megtalálhatóak márkái, mint az Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint és más nagy márkák. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMEA) mintegy 21 000 alkalmazottja van, több
mint 30 országban értékesítési jelenléte és hét országban gyártási helyszíne. A Whirlpool EMEA a Whirlpool Corporation működési szegmense. A Whirlpool Corp. EMEA központja Olaszországban, Pero (MI) területén
található. További információ a cégről megtalálható a WhirlpoolCorp.com honlapon, vagy keressen minket a LinkedIn és a Twitter platformjain.
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Samsung
RT58K7105SL

• A+ energiaosztály
• 422 l nettó hűtőtér
• 161 l nettó fagyasztótér
• 41 dB zajszint

• 12 óra visszamelegedési idő
• 178,7,1 × 83,6 × 78,8 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

A hatalmas belső térrel rendelkező hűtőszekrény rendkívül rugalmas tárolást kínál,
a fagyasztórész például könnyedén hűtőszekrénnyé alakítható. A digitális inverter
technológia a hűtési igényeknek megfelelően, automatikusan, 7 fokozatban szabályozza a kompresszor fordulatszámát, amelynek köszönhetően minimalizálódik az
energiafogyasztás. A tökéletes higiéniáról egy aktív szénszűrő gondoskodik, ezen
halad keresztül a levegő, így állandóan sterilizálódik és illatosodik a belső tér.

• A++ energiaosztály
• 422 l nettó hűtőtér
• 178 l nettó fagyasztótér
• 38 dB zajszint

• 19 óra visszamelegedési idő
• 187,1 × 74 × 86,5 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Sharp
SJXG740GBK

A bravúros formatervezésű hűtőszekrény eleganciát kölcsönöz bármilyen konyhába, nagy
méretéből adódóan pedig a nagyobb családok számára is remek választás lehet. A hűtőtérben öt polc várja a termékeket, amelyekből három állítható a teljes kényelem jegyében. A
No Frost technológiának köszönhetően nincsen szükség a hűtőtér manuális leolvasztására.
A modell kiváló szigetelését mutatja, hogy áramkimaradás esetén 19 órán keresztül képes
megőrizni az ideális hőmérsékletet.

Smeg
FAB30RR01

• A++ energiaosztály
• 229 l nettó hűtőtér
• 64 l nettó fagyasztótér
• 38 dB zajszint

• 15 óra visszamelegedési idő
• 167,1 × 60 × 72 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Az 50-es évek retró hangulatát idézi a Smeg hűtőszekrénye, amely piros színével
remek hangulatot kölcsönöz a konyhának. Az A++ energiaosztályú modell nemcsak a szín- és formavilágával, de a tudásával is csábít: az antibakteriális védelem
és a levegőkeringetés tökéletes higiéniát kínál zöldségek, húsok és minden egyéb
élelmiszer számára. A modell napi fagyasztási kapacitása 3 kilogramm.

• A+ energiaosztály
• 322 l nettó hűtőtér
• 101 l nettó fagyasztótér
• 43 dB zajszint

• 15 óra visszamelegedési idő
• 180 × 70 × 72,5 cm
(magasság × szélesség
× mélység)

Whirlpool
T TNF 8211 OX

Az elegáns kivitelezésű hűtő belsejében a 6. Érzék szenzorfunkció gondoskodik a tökéletes hűtésről. A No Frost technológiának köszönhetően nincsen szükség külön leolvasztásra, a Multiflow légáramlás pedig mindig egyenletes hőmérsékletet kínál, hogy még
tovább legyenek tárolhatók a különböző élelmiszerek. A gyorsfagyasztás funkció használatával a termékek kevesebb sejtrongálódással érik el az ideális hőmérsékletet.
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FOGYASZTÓK FOGYASZTÁSA

FOGYASZTÓK FOGYASZTÁSA
Az elmúlt 2 évtized során idővel rendkívül fontossá vált, és vásárláskor az egyik meghatározó
szempont lett a különböző háztartási és műszaki eszközök fogyasztása. Ma már sok vásárló
igyekszik tudatosabban kiválasztani a készülékét, hatékonyabb és energiatakarékosabb
modellt beszerezni.
Ma már viszonylag könnyen tájékozódhatunk az adott háztartási gép vagy műszaki
cikk fogyasztásáról, sok esetben az energia
címke, máskor pedig alternatív forrásokból
megtudhatjuk mennyi az adott eszköz éves,
napi, vagy adott működési ciklusra eső energiafogyasztása. Ám a vásárlók egy csekély
része tudná csak megmondani, mennyibe
kerül konkrétan egy mosás, vagy porszívózás, mennyivel növeli meg a villanyszámlát
egy kéthetes nyaralásra bekapcsolva hagyott
hűtőszekrény, nem is beszélve arról, hányan
számolnak utána, hogy egy korszerűbb,
energiatakarékos készülék mondjuk 5 év alatt
mennyi pénzt spórol meg a háztartásnak egy
kevésbé energia hatékonnyal szemben. A
következőkben azt vizsgáltuk, hogy pontosan
mennyibe is kerül a különböző háztartási
gépek üzemeltetése. Mindig egy intervallumot
fogunk mutatni, amely úgy került kialakításra,
hogy tartalmazza adott kategóriában a piaci
kínálat kb. 80%-ára jellemző fogyasztással,
a legkisebb és legnagyobb fogyasztásal bíró
termékek esetében.
Első termékünk egy kombi hűtőszekrény.
A piacon megjelenő kínálatból a szortiment 80%-át kitevő gépeket vizsgálva
láthatjuk, hogy ezek a gépek éves szinten
180 és 320 kW között fogyasztanak. Ez
a fővárosban legnagyobb ügyfélkörrel
rendelkező lakossági energiaszolgáltató
jelenleg aktuális árlistája
alapján havi szinten
545 és 965 forinttal
terheli villanyszámlánkat. Éves szinten tehát
az ételeink tartósságának növelése 6515
és 11585 forint közötti
terhet ró a háztartásra.
Amennyiben pedig a
két szélsőérték között
kívánunk összehasonlítást tenni. Ez az
az összeg, amit 5 évre
vetítve 25.340 forint a

különbség. Ez az összeg, amit 5 éves távon
megspórolhatunk az energiaszámlán,
amennyiben egy 180 kW-ot fogyasztó
hűtőszekrényt választunk egy 320 kW-ot
fogyasztó helyett.
A mosógép
választáskor is
érdemes megnézni
a termékek
fogyasztását!
A mi példánkban
az elöltöltős, 6,5-7
kg ruhatöltetű termékeket vizsgáltuk
és arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenleg kapható
termékek 90%-a ciklusonként 0,46 és 1 kW
fogyasztás közötti tartományba esik. Az
éves átlagos 220 mosási ciklus mellett így
a havi fogyasztás 305 és 665, az éves fogyasztás pedig 3665 és 7965 forint között
alakul, attól függően, hogy a háztartási
gépünk a fenti tartomány melyik részét
képviseli. Öt év használat során 21500
forintot tudunk a legalacsonyabb fogyasztással bíró géppel megspórolni a magas
fogyasztású gépekkel szemben.
A piacon lévő 8
kg-os szárítókapacitású gépeknél fokozottan igaz, hogy
jelentős eltérés
mutatkozik a gépek
energiafogyasztása
között. Ciklusonként jellemzően
1,05 és 2,05 kW
között szóródik a fogyasztás, ez a havi
energiaszámlában 705 és 1360 forintos,
éves viszonylatban 8440 és 16325 forintos költséget jelent a két szélső érték
alapján. Ezen kategóriában a legalacsonyabb fogyasztású gép megvásárlása
esetén 39400 forintot is megtudunk
spórolni 5 év alatt!

Fogyasztás
minimum /
ciklus (KW)

Fogyasztás
maximum /
ciklus (KW)

Fogyasztás
minimum /
éves (KW)

Hűtőszekrény (Alulfagyasztós normál)

n.a.

n.a.

Mosógép (Elöltöltős 6,5-7 kg)

0,46

1

Szárítógép (8 kg kapacitás)

1,05

Főzőlap (4 főzőzónás 2 zóna egyszerre,
napi 1 óra)

3,5

Eszköz

Még egy „híresen” nagy
fogyasztó a háztartásban
a főzőlap. Ezen készülékek 4 főzőzóna együttes
használata esetén 3,5 és 7,5 kW-ot fogyasztanak. Két zónán, napi 1 óra főzőcskézést feltételezve havi 1930 és 4130, éves
szinten pedig 23125 és 49550 forint közötti villanyszámlára számíthatunk! Ebben az
esetben 132.000 forintot is elérheti
az az összeg, amit 5 év alatt spórolhatunk meg, ha a legtakarékosabb
készüléket visszük haza.
A hagyományos, porzsákos és
porzsáknélküli porszívók esetében
a jellemző éves energiafogyasztás
19 és 40 kW között alakul, így havi
szinten 55 és 120, míg éves szinten
690 és 1450 forintért tudjuk tisztántartani otthonunkat. Az öt éves fogyasztásra vetített megtakarítás 3800 forint.
A konyhai robotgépek
éves fogyasztása eltörpül a többi háztartási
gép mellett. Még napi
használat mellett is éves
szinten 4 és 7 kW közötti
energiafelhasználásra
számíthatunk, éves
szinten 130 és 265 forint
közötti költséggel számolhatunk.
Végezetül az otthoni szórakozás elengedhetetlen kelléke a televízió. 40 inches LED
tévék esetében azt tapasztalhatjuk, hogy
napi két órás használat mellett havi 220 és
440 forint között alakul a fogyasztásuk, ez
éves szinten 2650 és 5290 forintot jelent,
és közel 13300 forintot spórolhatunk meg
5 év használat során,
amennyiben a legtakarékosabb készüléket választjuk.
Fogyasztás
minimum /
éves (Forint)

Fogyasztás
maximum /
éves (Forint)

5 év alatt
elérhető
megtakarítás
(Forint)

965

6 516

11 584

25 340

664

3 663

7 964

21 503

1361

8 362

16 326

39 820

1927

4129

23 123

49 549

132 130
3 801

Fogyasztás
maximum /
éves (KW)

Fogyasztás
minimum /
havi (Forint)

180

320

543

101

220

305

2,05

231

451

697

7,5

639

1369

Fogyasztás
maximum /
havi (Forint)

Porszívó (száraz, porzsákos)

n.a.

n.a.

19

40

57

121

688

1 448

Robotgép

0,01

0,02

4

7

11

22

132

264

661

TV (40 inch LED napi 2 óra TV nézés)

0,2

0,4

73

146

220

440

2 643

5 285

13 213
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A
EXTRA • ENERGIACÍMKE

B
C

MEGÚJUL AZ ENERGIACÍMKE

D
E

Jövő év márciustól kerül bevezetésre az Európai Unió piacain az új energiacímke, amely egyelőre
öt termékkategóriát érint majd. Azonban a bevezetésére vonatkozó előírások szerint már 2020.
novembertől el kell helyezni a készülékeken a jelenleg használt mellett az új címkét is. Ezért lassan
érdemes tisztába tenni, hogy milyen változásokat is tartalmaz az új energiacímke.

F
G

Az energiacímke újratervezését alapvetően két tényező motiválta. Egyrészt a fogyasztók még pontosabb, egyértelműbb és kiterjedtebb tájékoztatásának igénye, másrészt pedig az anyagfelhasználás csökkenését eredményező innovációkhoz történő alkalmazkodás
szükségessége. A jelenleg használt megoldás gyengéje ugyanis, hogy a fejlesztések túlnőttek rajta, így a 25 évvel ezelőtt kitalált és tíz
éve megújított címke már nem érzékelteti megfelelően a készülékek közötti különbségeket. A modellek zöme a felső 2-3 osztályba
tartozik, a „+” jelölések értelmezése pedig nem elég szemléletes. Ezért időszerűvé vált a címke újragondolása, ami nemcsak a vásárlók
egyértelmű tájékoztatását teszi lehetővé, de a további fejlesztések esetében is megőrzi majd hatékonyságát. Az említett szempontok
figyelembevételével újratervezett energiacímke 3 lépcsőben kerül bevezetésre, 2021. márciustól mosogatógépek, hűtők és fagyasztók,
beleértve a borhűtőket is, mosógépek és mosó-szárító készülékek, televíziók, monitorok és egyéb elektronikus kijelzők, valamint izzók
esetében minden üzletben és online áruházban az új címkét kell majd használni. Ezt követően 2025-től további termékkörök esetében
is használni kell majd a címkét, 2030-ban egy újabb termékkategória-bővítésre kerül sor.

VÁLTOZÁSOK

Alapvetően és általánosságban négy helyen kerül sor változásra a jelenlegi címkéhez képest:

2
4

Az „A +” jelölések megszűnnek, és az energiaosztály-skála egységesen A-tól G-ig terjed majd.
Ennek a változásnak az eredményeként várhatóan az „A” készülékek kezdetben eltűnnek majd
a piacról, mivel a jelenlegi „A++”, „ A+++” modellek a „B” és „C” osztályba sorolást kapják
majd. Az „A” osztály éppen azért marad üresen, hogy a technológiai fejlődésnek legyen tere,
vagyis a jövőben piacra kerülő hatékonyabb gépekhez ne kelljen ismét újabb osztályokat bevezetni.

1
3

A másik változás, hogy a konkrét energiafogyasztási adat a címke közepére kerül, ezáltal sokkal szembetűnőbb lesz. Továbbá a hűtők esetében marad az éves fogyasztási adat, de a mosógépek, mosó-szárítók
és mosogatógépek esetében a 100 ciklusra vonatkozó érték jelenik meg, kijelzők és izzók esetében pedig
1000 óra használatra vetített fogyasztás lesz feltüntetve.

Változnak még a termékek egyéb jellemzőit ismertető piktogramok, dizájnban, illetve információtartalomban. Például rendkívül hasznos, hogy a zajszint nemcsak konkrét értékben kerül megadásra,
hanem betűjelöléses skála mutatja majd azt is, hogy a többi készülékhez képest milyen értékről van
szó. Valamint lesznek teljesen új elemek is, így bevezetésre kerül a mosási ciklus időtartamát jelző
ikon, illetve mosogatógépeknél az Eco program hosszáról informáló jelölés, mosó-szárító gépeknél
pedig külön-külön fel lesznek tüntetve a csak mosásra és a mosás-szárításra vonatkozó adatok, de
számos eddig használt jelölés is megmarad.

KIHÍVÁSOK

A negyedik változtatás pedig egy teljesen új megoldás. A címkére kerül egy QR-kód, aminek segítségével a termék minden jellemzője elérhetővé válik. Az oksotelefonnal beolvasható kód segítségével az
adott modell EPREL adatbázisban található termékadatlapjához lehet csatlakozni, ahonnan minden, az
adott készülékre vonatkozó információ kiolvasható. Ez minden piacon kapható típus esetén működni
fog, ugyanis a forgalomba hozatal feltétele, hogy a modell rendelkezzen adatlappal az EPREL rendszerében.

Az új címke mindenképpen jobb lesz, mint a mostani, és akár még egészen kiváló is lehet idővel. Azonban van néhány aspektus,
ami nehézségeket jelenthet a bevezetés során. Az egyik ilyen az átállás. Novembertől már a jelenlegi és az új energiacímke is megjelenik a készülékeken, ami a fogyasztó számára igencsak zavaró lehet. Már azt sem egyszerű befogadni, hogy egyáltalán miért van
két címke, azt pedig különösen nehéz felfogni, hogy eltérő adatok szerepelnek rajtuk annak ellenére, hogy ugyanarról a típusról
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van szó. Az egyiken lehet, hogy az energiaosztály „A++”,
ezzel szemben a másikon már „B” osztályba sorolás található. Az energiaosztály-skála átalakítása egyébként a későbbiekben is nehézséget jelenthet majd. Egy fogyasztó, aki
10 évvel ezelőtt vásárolt egy „A++” energiahatékonyságú
mosógépet, jövő áprilisban feltehetően értetlenül áll majd
a helyzet előtt, hogy egy évtizeddel később a legjobb készülék is csak „B” osztályba tartozik. Számára ez azt jelenti,
hogy készülékek rosszabbak lettek. (Gondoljunk csak arra,
miként csapódott le a fejekben korábban a porszívók motorteljesítményének korlátozása.) És akkor a régi és az új gép
összehasonlításának nehézségéről még nem is beszéltünk.
Kezdetben zavaró lehet majd a fogyasztási adat megadásának új formátuma is. Egy mosógép esetében a régi címkén
éves fogyasztási adat szerepel, az újon viszont 100 ciklusra
vonatkoztatott érték található. Mindkettő kWh-ban megadva. Magától értetődően ez a két szám sem fog egyezni, és
hiába az egyértelmű jelölés, valószínűleg keveseknek esik
le elsőre, hogy miért van eltérés. Kérdéses még a QR-kód révén elérhető adatok minősége is. Maga a koncepció rendkívül hasznos, és minden eddiginél egyszerűbb, gyorsabb és
teljes körűbb információelérést biztosít. Az is biztos, hogy
az EPREL adatbázis minden készüléket tartalmaz majd, így
bármely modell összevethetővé válik bármilyen másikkal, szinte bármilyen szempontból. Ugyanakkor viszont
egy összehasonlító rendszer akkor hatékony, ha egységes.
Az azonos célt szolgáló, de eltérő nevekre keresztelt technológiák uniformizálása igen nehéz feladatnak tűnik, de az
sem mindegy, hogy az adatok felvitelének egységes-e a formátuma. Például ha az egyik gyártónál a mondjuk, a hatodik sor tartalmazza a kijelzőre vonatkozó információkat, egy
másiknál viszont ezek az adatok a huszadik sorban szerepelnek, akkor meglehetősen körülményessé válik az összevetés. Feltehetően ezt a rendszer kidolgozói is számításba
vették, de hogy ennek a kritériumnak a gyakorlatban menynyire felel meg az adatbázis, az csak a nyár folyamán derül
majd ki, amikor nyilvánosan is elérhetővé válik. Felsoroltak
okozhatják a vásárlóknál az energiacímkébe vetett bizalom
megingását, ami nem túl szerencsés, különösen, hogy az új
címke kapcsán az egyik legfontosabb törekvés éppen az,
hogy a fogyasztók döntéseiket a címkére támaszkodva hozzák meg. Ezért a címke kapcsán a megfelelő tájékoztatás,
a változások magyarázata kulcsfontosságú, mind a gyártók,
mind a kereskedők számára elemi érdek. Szerencsére ennek
megkönnyítésére számos forrás áll a piaci szereplők rendelkezésére már most is.

A LEGFONTOSABB ÚJ PIKTOGRAMOK
Fogyasztás ciklusra
Mosógépeknél, mosó-szárítóknál
és mosogatógépeknél a fogyasztási adat 100 ciklusra vetítve
kerül megadásra a korábbi éves
érték helyett. Az éves energiafogyasztás hűtők, fagyasztók és
bothűtők esetében megmarad.

INFORMÁCIÓK

A kommunikáció az új energiacímke kapcsán esszenciális és
komoly feladatot jelent a piac számára, éppen ezért a döntéshozók és a szakmai szervezetek is igyekeznek minden információt és támogatást biztosítani, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, és az új címke megvalósítsa kitűzött céljait. Az
EU Horizon 2020 program keretén belül két releváns forrásra
is lehet támaszkodni az energiacímkét illetően. A Label2020
(www.label2020.eu) mellett az energiahatékony készülékek használatát ösztönző BELT (Boost Energy Label Take up
– www.belt-project.eu) kezdeményezés oldalán is hasznos
információk állnak rendelkezésre. Az EU ezenkívül egy energiacímke-generátorral is segíti a piac szereplőit, ami a www.
ec.europa.eu oldalon keresztül érhető el. Az iparág érdekképviseleti szervezete, az APPLiA is számos információs anyagot
biztosít kiadványok, kommunikációs üzenetek és a témára
dedikált weboldal révén. Ezeket a szervezet lokalizálja is,
a honlap már a nyár folyamán magyar nyelven is elérhető lesz
(www.thenewenergylabel.eu).

Ciklus időtartama
Mosógépeknél, mosó-szárítóknál és mosogatógépeknél
is megjelenik a ciklus hosszát
egész órában és percben
kifejező mutató. Mosógépeknél és mosogatógépeknél ez
az Eco programra vonatkozik,
mosó-szárítók esetében pedig a mosási, illetve a mosás
és szárítás ciklusra.

Energiafogyasztás HDR
Televíziók és monitorok esetében a címkén az energiafogyasztás HDR módban történő használat esetén
külön meg lesz adva. Az 1000 óra használatra vetített
érték mellett külön erre vonatkozó betűskála is mutatja
az adott fogyasztás hatékonyságát.

Duplikált adatok
A mosó-szárító készülékek
címkéjén az energiaosztály, a konkrét fogyasztás,
a kapacitás, a vízfogyasztás és a ciklusidő a csak
mosási mellett a mosási
és szárítási ciklusra
vonatkozóan is megadásra
kerül.

Zajszint
A zajszint ikon kiegészült egy skálával,
amely betűk segítségével mutatja,
hogy adott érték mennyire kedvező.
A–G skálán az „A” a legjobb.
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PowerClean Pro Ragyogóan tiszta edények
előmosogatás nélkül
A PowerClean Pro technológiának köszönhetően a W Collection Supreme
Clean készülékei verhetetlen teljesítményt nyújtanak még a legmakacsabb szenynyeződések eltávolításában is. A PowerClean Pro technológia lényege, hogy a
készülék hátsó oldalán nagynyomású szórófejek találhatóak, amelyek közvetlenül

www.whirlpool.hu

az edényekre fecskendezik a vizet, így még a legmakacsabb szennyeződéseket
is eltávolítják anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség.
Az edények egyedi elrendezésének köszönhetően pedig akár 30%*-kal
több helyet is nyerhetünk.

*PowerClean Pro technológiával nem rendelkező ugyanazon
Whirlpool modellekhez képestszámított százalékos arány.
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A jövő a gépi mosogatásé
FOLYAMATOSAN NŐ AZ IGÉNY A MOSOGATÓGÉPEKRE, AMINEK A KÉNYELEM MELLETT
OKA LEHET AZ EGYRE TUDATOSABBÁ VÁLÓ KÖRNYEZETSZEMLÉLET IS. ELEMZŐK EZ
UTÓBBIT AZZAL IS INDOKOLJÁK, HOGY EGYRE TÖBBEN VÁLASZTANAK A KÉSZÜLÉKBE
DRÁGÁBB, DE KÖRNYEZETBARÁTABB MOSOGATÓSZERT. EZ NEMCSAK NÁLUNK, DE
AZ EGÉSZ EURÓPAI PIACRA JELLEMZŐ.

Ahogy az lenni szokott, nyugaton már előbb
megjelent ez a trend, de úgy tűnik, most már Kelet-Európában is jelen van egy szemléletváltás,
ami arra irányul, hogy a lehetőségek szerint minél környezetkímélőbb legyen az otthoni mosogatás. A mosószerek mellett ez természetesen
a készülékekben is érezteti a hatását. Egyre több
modell dolgozik úgynevezett szenzortechnológiával, aminek az eredménye az áramfelhasználás
és a mosószer-adagolás minimalizálása. A javuló
tendencia az energiacímkéről is leolvasható, hiszen egyre több készülék kerül A+++ besorolás
alá, ami a közeljövőben még tovább fog erősödni,
köszönhetően a szigorodó európai uniós szabályozásoknak. A vízfelhasználás minimalizálása az
elmúlt tíz évben hihetetlen sikereket ért el. Tizenöt terítik elmosogatása tíz liter víz felhasználásával pár éve még elképzelhetetlen volt, és akkor
most nem is a legjobb számokkal példálóztunk,
lévén van már 6,5 literes vízfelhasználással dicsekedhető modell is a piacon.
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Kényelmesen és takarékosan

Arról már nem igazán lehet érdemi vitát folytatni, hogy a kézi vagy
a gépi mosogatás-e a szerencsésebb megoldás. Minden tekintetben az utóbbi javára billen el a mérleg, a hazai vásárlóközönség
is rájött arra, hogy a készülékvásárlás valójában befektetés, ami
hosszabb távon megtérül. Az említett környezetbarát szemlélet
mellett a költséghatékonyság és a kényelem a fő szempontok.
A legtöbben úgy vannak vele, hogy nem szeretnek mosogatni,
érthető hát, hogy minél többen váltanak a mosogatógépekre,
amit a két fenti ok is támogat. A beépíthető készülékek esetében
pedig nyugodtan említhetjük a dizájnt is mint tényezőt. A konyhapultba belesimuló készülék egész egyszerűen jól néz ki, építi
a modern konyhák enteriőrjét. A piaci kínálat meglehetősen nagy,
és nemcsak a szereplők tekintetében, hanem az egyes szortimentekre is igaz a bőséges választék. A belépő modellektől a prémiumkategóriáig lehet válogatni, az utóbbi szegmens is jelentősen
növekedett az elmúlt években, ami többek között magyarázható
az építőipar lendületével is. A fentiek mellett van még egy jellemző
trend a piacon, ez pedig a csökkenő mosogatási idő. Szintén fontos
tényező, hiszen a háztartási gépeink többsége azt a célt szolgálja,
hogy minél kényelmesebbé tegyék a hétköznapjainkat.

TERMÉKCSOPORT BEMUTATÁS • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

AEG
FEE62700PM

• A++ energiaosztály
• 10,2 l vízfogyasztás
• 15 teríték

BEÉPÍTHETŐ

• 44 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Az Air Dry technológia természetes légáramlatot használ a szárítás befejező fázisában, így az elmosogatott étkészletek nemcsak tiszták lesznek, de cseppmentesen
is száradnak meg. A Soft Grip és Soft Spikes névre keresztelt funkció tökéletes
védelmet nyújt a kényes üvegpoharaknak is, mivel maximális stabilitást biztosít
mosogatás közben. Az energiafelhasználás minimalizálása érdekében egy vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet, és ez alapján végzi el a beállításokat.

• A+++ energiaosztály
• 11 l vízfogyasztás
• 13 teríték

• 39 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

AEG
FSK93807P

A Comfort Lift világelső felemelhető kosara forradalmasítja a gépi mosogatást. Fejlett mechanizmusa kényelmes rakodási magasságot biztosít, így gyerekjáték a készülékbe való beés kipakolás. A nagy méretű TFT-kijelzőjén olyan népszerű programok közül választhatunk,
mint az Eco program, vagy a 30 perces gyorsprogram. A Time Beam funkció stílusosan a
padlóra vetített, jól olvasható vörös fénnyel jelzi a ciklusból hátralévő időt.

Amica
DIM636ACBD

• A++ energiaosztály
• 3080 l éves vízfogyasztás
• 14 teríték

• 47 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Az Amica stílusos formatervezésű mosogatógépe elkényezteti a felhasználókat.
Több hasznos programja között, mint a Party vagy az Eco, elérhető az öntisztítás
funkció is, vagyis nincsen szükség a készülék manuális karbantartására. A programok a kényelem jegyében késleltetve is indíthatók, így jelen sem kell lenni a mosogatás kezdeténél. A beállításokat digitális kijelző segíti, a mosogatás végét pedig
fény- és hangjelzés is mutatja.

• A+ energiaosztály
• 11,5 l vízfogyasztás
• 13 teríték

• 49 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Beko
DIN 24310

Nem kell megvárni, amíg tele lesz a Beko mosogatógépe, a féltöltet funkcióval már jóval
korábban is indíthatóak a programok. Az Intenzív és Eco mosogatás mellett a népszerű
Mini program is elérhető a repertoárban, ráadásul mindegyik indítható akár késleltetve
is. A beállításokat a digitális kijelző könnyíti meg, a használatot pedig az elcsúsztatható
fedelű mosogatószer-adagoló is tovább egyszerűsíti.
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• A+ energiaosztály
• 11,7 l vízfogyasztás
• 12 teríték

Bosch
SMI24AS00E

• 52 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Az Aqua Mix üvegvédelmi rendszer gondoskodik róla, hogy a legkényesebb poharakat is biztonságosan lehessen mosogatni a Bosch készülékében, amely három
mosogatási hőmérsékletet és négy különböző programot kínál az étkészletek
számára. Úgynevezett töltöttségszenzor optimalizálja a víz- és energiafelhasználást, hogy ne csak makulátlan legyen a végeredmény, de a környezetet is kíméljük
a használat során.

• A+++ energiaosztály
• 7 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 44 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Bosch
SMV68MX04E

Nyolc különböző programot és hat mosogatási hőmérsékletet kínál a Bosch készüléke,
amely egyúttal teljes körű védelmet is biztosít a törékeny étkészletek számára. A program végén a Perfect Dry Zeolith szárítási technológia 3D légáramlással éri el, hogy még
a műanyag edények is cseppmentesen száradjanak tökéletesen tisztára. A programfutás
állapota és a hátralévő idő a padlóra vetített nagy felbontású képről olvasható le.

Bosch
SMV40C10EU

• A+ energiaosztály
• 11,7 l vízfogyasztás
• 12 teríték

• 52 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

A töltöttségszenzor több érzékelőt használ a töltet mennyiségének és vízszintnek
a meghatározására, így a mosogatáshoz csak a szükséges mennyiségű víz kerül
felhasználásra. Az intelligens készülék folyamatosan szabályozza a víz keménységi
fokát annak érdekében, hogy a kényes üvegpoharak is mindig csillogóan szépek
legyenek. A kefe nélküli, energiatakarékos motor hosszú élettartamot és csendes
működést kínál.

• A+++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás
• 15 teríték

• 43 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Candy
CDI 3DS52D

A Candy NFC-kapcsolattal is rendelkező mosógépe a nagyobb családoknak is tökéletes választás lehet a 15 terítékes kapacitásával. Kilenc különböző programja között megtalálható
a hosszabb ideig tartó intenzív, az erősen szennyezett étkészletek részére, és a gyorsprogram is a kevésbé piszkos terítékek számára. A kényelem jegyében bármely választott opció
késleltetve is indítható, így nem kell jelen lenni a mosogatás kezdetekor. A higiéniáról az
öntisztító szűrőrendszer gondoskodik.
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FRESHCARE+ GŐZ
MOSOGATÓGÉPEK
W COLLECTON W7/W9
HŰTŐSZEKRÉNYEK

MOSÁS

MOSOGATÁS

FELEJTSE EL
A BAKTÉRIUMOKAT:
A SteamHygiene program
gátolhatja a baktériumok
kialakulásának akár 99%-át*.

Extra tisztító teljesítmény
a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására,
előmosogatás nélkül.

Fertőtlenítő program
a mosogatógép tökéletes tisztításához
és biztonságához.

Mosás fertőtlenítve, akár még alacsonyabb
hőfokon is, hozzáadott vegyszer nélkül.
Ez a kezelés eltávolíthatja a leggyakoribb
baktériumok akár 99.9%-át.*

A mosogatógép hátuljáról található
fúvókák eltávolítják a legmakacsabb
szennyeződéseket is. Ezen felül
akár 30%* extra helyet biztosíthat
az alsó kosárban nagyobb
edények elhelyezésére.

Fertőtlenítő program további
antibakteriális mosással normál
vagy erősen szennyezett edényekhez,
vagy a mosogatógép tökéletes
tisztításához és biztonságához.

* Az Allergy UK által tesztelt, 40°C pamut, szintetikus 40 ° C
és a 60°C-os ágynemű program esetén, aktiválva a Steam opciót.

* PowerClean Pro technológiával nem rendelkező ugyanazon
Whirlpool modellekhez képest számított százalékos arány.

HŰTŐSZEKRÉNY

Akár 15 napig is frissek
maradhatnak a zöldségek
és gyümölcsök a Fresh Box+
rekeszben, így nem kell
gyakran vásárolni.
W COLLECTION W7
Fresh Box+ rekesszel
A páratartalom-szabályozó csúszka segít
biztosítani az ételek megfelelő tárolásához
szükséges páratartalmat, ennek köszönhetően
hosszabb ideig maradhatnak frissek.

W COLLECTION W9
FreshPad kiegészítővel
A Fresh Pad biztosítja a gyümölcsök és zöldségek
megfelelő tárolását. Segít a nedvességcseppek
kiszűrésében, és aktívan megakadályozhatja
a káros baktériumok 99,9%-ának kialakulását*.
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Electrolux
EEA27200L

• A++ energiaosztály
• vízfogyasztás: nincsen adat
• 13 teríték

• 46 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Az Electrolux 13 terítékes mosogatógépe a természetes levegőáramlás segítségével, energiatakarékosan szárítja az edényeket a program végén. Az Air Dry rendszer
tíz centire kinyitja az ajtót, hogy a beáramló levegő elvégezze az utolsó simításokat
az étkészleten. Az Auto Sense rendszer kifinomult szenzorok segítségével felméri a
töltet mennyiségét, valamint szennyezettségét, és ahhoz igazítja a program hoszszát, hőmérsékletét, valamint a víz- és energiafogyasztást.

• A+++ energiaosztály
• 6,9 l vízfogyasztás
• 16 teríték

• 44 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Gorenje
GV67260

Stílusos kialakítással és a mindentudás jegyében érkezik a Gorenje mosogatógépe, amely
minimális vízfogyasztás mellett kínál olyan opciókat, mint a 15 perces gyorsmosogatás.
A készülék IonTech technológiával, azaz ionizációval szünteti meg az esetlegesen kellemetlen szagokat, és garantál mindig tökéletesen higiénikus mosogatást. A mosogatási ciklus
végén a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik, de épp csak annyira, hogy kiengedje
a felesleges gőzt, és természetes módon szárítson.

Miele
G 4932 SCU

• A+++ energiaosztály
• 6,5 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 45 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Minimális áram- és vízfelhasználás mellett rendkívül kíméletesen varázsolja tisztára
az edényeket a Miele Turbothermic szárítási rendszerű mosogatógépe. A normál
idejű mosogatás mellett lehetőség van a gyorsfunkció használatára is, amely minden programhoz hozzárendelhető. Ilyen az Eco, az Intenzív vagy a Kímélő. Az utóbbi kiválóan alkalmas például a törékenyebb üvegpoharak mosogatására is.

• A+++ energiaosztály
• 9,5 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 42 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Neff
S416T80S1E

A Neff ezúttal is egy kiváló készüléket alkotott, ami ugyanúgy érvényes a külső megjelenésre, mint a technológiai tudásra. A hat mosogatási hőmérséklet mellett nyolc különböző
programot kínál, amelyek között olyan hasznos megoldások érhetőek el, mint az Eco, a
Csendes vagy a Rövid. A mosogatás folyamatát töltöttségszenzor figyeli, hogy a legoptimálisabb energiafelhasználás mellett tisztuljanak meg az étkészletek.
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KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

ÚJ X-TYPE BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

Katalítikus tisztítás

Az Amica új beépíthető sütő sorozata az X-TYPE
számos hasznos funkciót és egyedi megoldást
kínál, amelyek egyszerűbbé, kényelmesebbé
teszik az egész család életét és élménnyé
varázsolják a konyhában töltött időt.

Könnyű sütő tisztítás?
Van rá megoldás! Az Amica
sütőkben az oldalfalakon és a
hátoldalon speciális paneleket
használunk, amelyek a porózus
bevonatnak köszönhetően
lebontják a szennyeződés
részecskéit. A panelek tisztításához
egyszerűen 250°C-ra kell állítani
a sütőt. Az eredmény egy órán
belül látható. Gyors tisztaság és
teljeskörű kényelem.

IDŐTAKARÉKOSSÁG

Melegítés 3 perc alatt

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

A+ energia hatékonysági osztály
A költséghatékonyság és a környezetvédelem szem
előtt tartása mellett az Amica sütőket úgy alkottuk meg,
hogy garantálják az alacsonyabb áramfogyasztást és
ennek következtében az alacsonyabb számlákat.
Az Amica sütők rendkívül energiatakarékosak!

Állandó rohanásban, nincs ideje
mindenre? A X-TYPE sütő családot
úgy alkottuk meg, hogy Ön
a lehető legtöbb időt takaríthassa
meg. A sütő előmelegítése
150 ° C-ra mindössze 3 perc alatt
lehetséges! Az egyedi funkciónak
köszönhetően a kívánt
hőmérsékletet rendkívül gyorsan
elérhetjük. A sütő közvetlenül
használat előtt bekapcsolható, nem
kell hosszasan az előmelegítésre
várni, így az ételek a megfelelő
hőmérsékleten készülhetnek,
ráadásul gyorsan!

BIZTONSÁG

STOP FUNKCIÓ

Hideg sütőajtó
(3 rétegű üveg)

Kihúzható sínek

Megégette a forró sütő ablak?
Esetleg aggódik gyermeke biztonságáért a konyhában? Többé
nem kell tartania a sütő okozta
égési sérülésektől. Az Amica
I-COOL sütőajtók 3 üvegtáblával
vannak felszerelve. A belső egy
tükröződő üveg, amely visszatükrözi a hőt, és megakadályozza a
külső üveg túlzott felmelegedését.
Gondoskodjon családja és saját
konyhai biztonságáról.

A teleszkópos stop funkciós sínek
praktikus és biztonságos
megoldást jelentenek, amikor
forró ételt kell kivenni a sütőből.
A kihúzható sín lehetővé teszi,
hogy még a legnehezebb tálak is
egyszerűen kivehetőek legyenek
a sütőből. Ez pedig segít a konyhai
baleseteket elkerülni.
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Samsung

DW60M6050BB/EO

• A++ energiaosztály
• 10,5 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 44 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

A Samsung mosogatógépe alacsony víz- és áramfelhasználás mellett varázsolja
tisztára az étkészleteket, amelyet aztán cseppmentesen meg is szárít. Hét különböző programja között a mai trendeket követve elérhető az Eco, a Gyors és az Intenzív is, amely utóbbi az erősen szennyezett terítékekhez ajánlható. További hasznos
tulajdonsága, hogy féltöltettel is indítható a mosogatás, a programok pedig időzíthetőek.

• A+++ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás
• 15 teríték

• 44 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Sharp
QWGD53I443XDE

Rendhagyó fekete színével egy igazán elegáns mosogatógépet kapunk a Sharptól, amely
remekül illeszkedik a modern kialakítású konyhák enteriőrjébe. A tisztítási hőmérséklet 30,
40, 50, 60 vagy 70 fokra állítható, emellett pedig több program között is lehet választani.
A kevésbé szennyezett étkészletek számára a Rövid program ajánlható, míg a gazdaságos
mosogatás az Eco programmal végezhető el.

Whirlpool
WIO 3T133 DL E S

• A+++ energiaosztály
• 9,5 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 43 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

A gyártó ezúttal is odafigyelt rá, hogy mi az, amivel el lehet csábítani a fogyasztókat. Ennek jegyében a készülék egy óra alatt elmosogat és megszárít 14 terítéket,
ami a mai rohanó világunkban ugyancsak remek ajánlat. A modell 6. Érzék PowerClean szenzorfunkciót kapott, így mindig minimális energia és mosószer felhasználás mellett kínál tökéletes végeredményt. Összesen 11 program közül lehet választani, melyek között az antibakteriális és az öntisztító program is szerepel.

• A++ energiaosztály
• 9,5 l vízfogyasztás
• 14 teríték

• 43 dB zajszint
• A szárítási hatékonyság

Whirlpool
WIC 3C23 PEF

A Whirlpool elegáns mosogatógépe nyolc különböző programot kínál, a repertoárban
olyan hasznos megoldások szerepelnek, mint a kímélő üvegprogram, a gyorsprogram, az
Eco vagy az intenzív 65°C program. A 6. Érzék szenzorfunkciónak köszönhetően a mosogatás a legoptimálisabb feltételek mellett történik, a maradékidőt pedig stílusosan a padlóra
vetíti a modell. A programok a kényelmes használat jegyében, késleltetve is indíthatók.
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Az offline jövője
A Covid–19 hatására jelentősen nőtt az online szegmens
forgalma, míg az offline drasztikusan csökkent.
A bekövetkezett arányeloldás pedig valószínűleg tartósan
fennmarad. Kérdés, hogy ilyen körülmények között mi
lesz az offline boltok sorsa, hogyan alakulhat szerepük a
piacon, milyen változásokra lehet szükség, illetve milyen
tényezők befolyásolhatják az átalakulást.

Az online növekedésének legfontosabb oka, hogy az offline vásárlási lehetőség korlátozottá vált a járványhoz kapcsolódó intézkedések,
illetve a biztonságot középpontba helyező fogyasztói viselkedés
révén. Ez egyszerre eredményezett előre hozott és elhalasztott
vásárlásokat is. Míg bizonyos termékekre hirtelen szükségük lett az
embereknek, addig más készülékek beszerzésével vagy gazdasági
okokból vártak, vagy azért, mert nem tudták abban a formában
megtenni, ahogyan megszokták. A jelenlegi piaci adatokból pedig
egyelőre még nehéz megítélni, hogy ezeknek a tényezőknek milyen
a valós súlya. Ezért amikor az offline üzletek lehetséges átalakulását
próbáljuk feltérképezni, érdemes számba venni, hogy melyek azok
a változások, amelyekre a vírus miatt került sor, és melyek azok,
amelyek a járvány hatására sem változtak.

A FIZIKAI ÜZLETEK SZEREPE
A fizikai üzleteknek van jó pár olyan funkciója, amit az online
kereskedelem nem vagy csak korlátozottan tud betölteni. A termékeket megfogni, megérinteni például nem lehet egy webáruházban.
Sokan csak úgy szeretnek vásárolni, ha előtte megnézhetik a készüléket. Vannak, akik azért választják a bolti vásárlást, mert beszélni
lehet egy eladóval, vagy éppen azért, mert a kiválasztott terméket
egyszerűen csak le kell venni a polcról, és már haza is lehet vinni.
De nagyon sokan használják az üzleteket átvevőpontként is. A
kereskedők számára pedig az impulzusvásárlások miatt fontos a
fizikai üzlet, hiszen számos spontán vétel csak offline tud létrejönni. De jelentőséggel bírhat a lokalizáció is. A bevásárlóközpontoknak például nemcsak kereskedelmi, hanem gazdasági és társadalmi
szerepe is van, éppen ezért az emberek, amint tudnak, feltehetően
visszatérnek az offline vásárláshoz. A fizikai üzletekre tehát minden
valószínűség szerint a jövőben is szükség lesz, de nem a korábbi
formájukban, hanem egy újradefiniált formában. Az új offline jelenlétnek pedig számos új szempontnak kell majd megfelelnie, amihez
figyelembe kell venni a járvány okozta változásokat.

BIZTONSÁG
A járvány alapvetően változtatta meg az emberek biztonsággal kapcsolatos elvárásait, és ez valószínűleg a jövőben is megmarad, ezért
ennek a szempontnak a kereskedelemben is meg kell jelennie. Az
üzletek higiéniai és biztonsági szempontjai szinte biztosan nagyobb
figyelmet fognak kapni. A vásárlási élmény fokozása már korábban
is fontos területnek számított, most viszont a flexibilitás új értelmet
is nyer olyan tényezők révén, mint a fizikai távolságtartás szükségessége. Ez különösen nagy kihívást jelenthet például a karácsonyi
szezonban, amikor tömegek jelennek meg az üzletekben. Ilyen helyzetben nem egyszerű feladat kielégíteni az igényeket és ugyanakkor
megfelelni a biztonsági elvárásoknak is. Nagyon újszerű és érdekes

választ ad erre az amerikai Best Buy, ahol már most lehetőség van
boltlátogatási időpont foglalására. Feltehetően Európa is hasonló
megoldásokat alkalmaz majd a jövőben, és az öreg kontinensen is
a személyre szabott értékesítés irányába mozdul el a kereskedelem.
Ez viszont szükségessé teszi az üzletek méretének és számának
optimalizálását is. A biztonság kapcsán pedig a fogyasztói bizalom
szerepe is központi szerepet fog kapni, és a kereskedelem számára
létfontosságú lesz, hogy csak olyat ígérjen, amit be is tud tartani.

TUDATOSABB VÁSÁRLÓ
A vásárlási szokások változásának említésre méltó aspektusa az
is, hogy a járvány alatt az emberek több időt tudtak eltölteni a
termékek kiválasztásával, így valószínűleg tudatosabban vásároltak.
Éppen ezért a vásárlást segítő tényezők szerepe a jövőben felértékelődhet. Az üzletek esetében a tudatosabb és a biztonsági elvárások miatt feltehetően kisebb számú vásárló azt jelentheti, hogy
kevesebb, de képzettebb eladóra lesz majd szükség. A vásárló még
inkább azért megy majd be a fizikai üzletbe, hogy segítséget kapjon,
szakértőkkel beszélhessen, akik elmagyarázzák a termékek előnyeit.
Az egyre fejlettebb technikai megoldások pedig még szükségesebbé teszik ezt, a vevők így még több, alaposabb és részletesebb
információkat fognak igényelni. A gyors és hatékony segítség tehát
különösen fontossá válhat, ezért az értékesítők képzése várhatóan
minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kaphat. Ha a fizikai üzlet képes betölteni azt a szerepet, hogy egy olyan hely, ahol eligazítanak a
technológiák között, ahol megszületik a végső elhatározás a vásárlásra, akkor ez nagyobb konverziós rátát is eredményezhet. Ehhez
hozzájön, hogy a járvány következtében a technológia megítélése is
átalakult részben, hiszen az innovációk nyújtotta előnyök azonnal
kézzelfoghatóvá váltak a megváltozott körülmények miatt. A fizikai
boltnak így tehát minden esélye meglehet arra, hogy az új technológiákra fókuszáljon, és a magasabb kategóriás termékeket értékesítse. Ez pedig egyik oldalról azt is jelenti, hogy az árpromóciókat
előtérbe helyező rövid távú stratégiák hosszabb távon nem lesznek
kifizetődőek. Másrészről a termékválaszték átalakításával is járhat
az offline üzletek vonatkozásában. Az offline polcok kínálatának
változása révén pedig az sem kizárt, hogy a jövőben markánsan
elválik az online és offline választék.
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Electrolux
KBC65Z

Bosch
CTL836EC6

Egyetlen gombnyomással készít kávékülönlegességeket
az Electrolux modellje, amelyeknek a hossza és az
erőssége is kényelmesen szabályozható, köszönhetően a
digitális kijelzőnek. Mivel a tejmennyiség is állítható, így a
tejeskávék krémessége is teljes egészében az ízlésünkhöz
igazítható. A készülék nemcsak kávébabbal, de akár
előre őrölt kávéval is használható. Az elegáns dizájn és a
fekete készülékház beépítés szempontjából is szerencsés
választás.

Nemcsak prémiumminőségű kávét, de tökéletes kényelmet is
kínál a Bosch beépíthető kávéfőzője, amely a Home Connect
kapcsolatnak köszönhetően távolról is vezérelhető, illetőleg
számtalan információt kínál a kávék és kávézás világáról.
Számos kávékülönlegességet, mint a latte macchiatót vagy a
kapucsínót, egyetlen gombnyomással lehet lefőzni vele, vagy
egyes országokban akár hanggal is, köszönhetően az Amazon
Alexával való partnerségnek.

HA KELL EGY
KIS PLUSZ
Az automata kávéfőző gépek piaca soha nem volt az az ágazat,
ami túl sok szereplőt tudott volna felsorakoztatni. Köszönhetően
a bonyolult gyártási technológiának, a „B” kategóriás brandek
nem nagyon tudnak és nem is akarnak belépni erre a piacra. A
beépíthető szegmens pedig még a kategórián belül is egy külön
csoportba tartozik. Bátran mondhatjuk, hogy a választék nem
nevezhető bőségesnek, ezzel párhuzamosan pedig az igény is csak
egy szűk vásárlói réteg esetében jelentkezik. Jellemzően azok
a gyártók kínálnak szortimentjükben egy-egy modellt, amelyek
amúgy is képviseltetik magukat a beépíthető készülékek piacán.
Egy dolog azonban biztos, azoknak a fogyasztóknak, akik az
integrálható készülékekre esküsznek, a kávéfőzők között is érdemes
végignézniük.

Electrolux
KBC65X
Egy beépíthető kávéfőző esetében nagy hangsúlyt
kap a megjelenés, azaz a dizájn is. Az Electrolux hátsó
megvilágítású, elegáns modellje nemcsak jól néz ki, de
a felülete ujjlenyomatmentes kialakítást is kapott, így az
ápolásával sem kell annyit vesződni. Ami a technológiai
tudást illeti, a kávé erőssége és hossza szabadon
szabályozható, ahogy a tejhab krémessége is. A kényelem
jegyében pedig egyetlen gombnyomással főzhetőek le
rajta a különböző kávés italok.

Miele
CVA 7840

Gorenje
CMA9200UX

A nagy méretű érintőkijelzővel számtalan kávéspecialitás
készíthető el könnyedén, egyetlen érintéssel, amelyek
akár időzíthetőek is. A wifikapcsolatnak és a Miele@Home
alkalmazásnak köszönhetően távolról is vezérelhető, illetőleg
ellenőrizhető a készülék. A prémiumkategóriás modell három
babtartályt is kapott, így egyszerre három kávéfajtából lehet
választani. Az öntisztító funkcióknak köszönhetően pedig a
karbantartásra is ritkábban kerül sor.

A Gorenje beépíthető kávéfőzője igazán remekül sikerült dizájn
tekintetében, köszönhetően a rozsdamentes acélháznak és nagy
méretű digitális kezelőfelületnek. Ez utóbbi logikus felépítésével
nagyon könnyű vezérlést tesz lehetővé. A kávébab mellett őrölt
kávéval is használható a modell, az italok hossza pedig három
különböző szintre állítható be. Az autocapuccino funkció egyetlen
érintéssel készíti el a kávékülönlegességet.
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Neff
C17KS61H0
A kávékészítés új dimenzióit nyitja meg a Neff prémiumkategóriás
modellje, amely wifikapcsolattal, okostelefonon keresztül akár távolról
is vezérelhető, illetőleg ellenőrizhető a készülék állapota. Ristretto,
eszpresszó, macchiato, kapucsínó egyaránt egy érintéssel készíthető
vele, hogy csak párat emeljünk ki a repertoárból. A kávéfőző egy
BRITA Intenza vízszűrőt is kapott, amely a mikronnyi szennyeződések
kiszűrésével tovább javítja a kávé ízét és illatát.

Miele
CVA 7845
A prémiumkategóriás kávéfőző három babtartályt
is kapott, így egyszerre három különböző kávéfajta
közül is lehet választani. A kávékülönlegességek
egy érintéssel főzhetők le, sőt akár időzítésre is van
lehetőség. Ha ez nem lenne elég, tíz különböző
profil hozható létre az intelligens modellen, amelyek
mindegyikéhez külön beállítások rendelhetők. A Cup
Sensor technológia felismeri a csésze magasságát,
és a kifolyót automatikusan a megfelelő pozícióba
állítja.

Smeg
CMS8451P
A gyártó ezúttal is a klasszikus, azaz a rá jellemző retró dizájnnal alkotta
meg beépíthető kávéfőzőjét, amely babkávéból és őrölt kávéból egyaránt
képes lefőzni kedvenc italunkat. Bár a megjelenése a régi időket idézi, a
technológiai tudása már korántsem. Példának okáért a kávéerősség öt
fokozatban, míg a kávéhőmérséklet három fokozatban szabályozható, de az
automata kapucsínókészítő szintén a modern trendeket követi.

Whirlpool
W11 CM145
Teka
CLC 855 GM

A gyártó által szabadalmaztatott 6. Érzék
szenzorfunkció a kávékészítés folyamatát is végig
az ellenőrzése alatt tartja a tökéletes minőség
érdekében. A nagy méretű digitális kijelző és a
fekete készülékház, inox csíkkal kombinálva, egy
elegáns és modern készüléket alkotott, az utóbbi
pedig a technikai tudásban is megmutatkozik. Az
időzíthető bekapcsolás, a csészemegvilágítás, az
egy gombnyomásra történő kávéfőzés mind-mind
a repertoár részét képezik.

A beépíthető készülékeiről ismert gyártó ezúttal nemcsak a beépíthetőségre,
de a kávéfőzés minőségére is nagy hangsúlyt fektetett a készülék
megalkotása során. Ennek jegyében 30 automata programot kínál, amelyek
között különböző hőmérsékletű és intenzitású kávékülönlegességek
szerepelnek. A kávébab őrlési finomsága 13 fokozatban szabályozható, de
állítható a kávé mennyisége és a már említett hőmérséklete is.

MÁRKA

TÍPUS

KÁVÉ TARTÁLY
KAPACITÁS

VÍZTARTÁLY
KAPACITÁS

VÍZNYOMÁS

KIJELZŐ

BOSCH

CTL836EC6

500 g

2,4 l

19 bar

TFT

ELECTROLUX

KBC65Z

200 g

1,8 l

15 bar

LCD

ELECTROLUX

KBC65X

200 g

1,8 l

15 bar

LCD

GORENJE

CMA9200UX

200 g

1,8 l

15 bar

LCD

MIELE

CVA 7845

300+150+150 g

2,7 l

15 bar

TFT

MIELE

CVA 7840

300+150+150 g

2,7 l

15 bar

TFT

NEFF

C17KS61H0

500 g

2,4 l

19 bar

TFT

SMEG

CMS8451P

n.a.

1,8 l

15 bar

LCD

WHIRLPOOL

W11 CM145

n.a.

2,5 l

15 bar

LCD

TEKA

CLC 855 GM

200 g

1,5 l

15 bar

LCD
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E V I D E N C E
A KRUPS Evidence EA89 Kávéfőzőket úgy tevezték,
hogy a legmagasabb minőségű kávét otthona
kényelmében is élvezhesse. Nyerje ki a kávébabból
a legjobbat és maximális gyorsasággal juttassa ízét
és aromáját a csészéjébe.Tökéletes tejhab, könnyű
kezelhetőség és italok széles választéka.Az Evidence
egyidejűleg két italt is képes elkészíteni, legyen az két
cappuccino vagy két latte macchiato.Több színben
és kétfajta OLED kijelzővel választható.

Kivételes megjelenés

Kávé barista

Állítható magasságú
kávékifolyó

Modern megjelenés kompakt
méretekkel, ennek ellenére komfortos,
nagy térfogatú (2,3 l) víztartállyal,
a kávé babtartálya nagy kapacitású,
mely 260g.

A Quattro Force technológiának
köszönhetően a kávéfőző gondoskodik
minden apró részletről. A kávé gyors
őrléséről, az őrölt kávé precíz préseléséről,
a kávé megfelelő hőmérsékletéről, az első
csésze kávétól fogva. Az AutoClean funkció
minden ital elkészítése után automatikusan
kitisztítja a főzőegység belsejét.

Intuitív OLED kijelző

2 extra funkció

Akár 19 ízletes ital

A mindennapi használatot megkönnyíti az
intuitív OLED kijelző, amely minden apró
érintésre gyorsan reagál. A magasabb
kategóriájú modellekken italikonok láthatók
színkóddal, hogy a lehető legegyszerűbb
legyen a kávé recept kiválasztása.
A nagy kijelző mérete lehetővé teszi a 6
leggyakrabban készített ital kiválasztását
egyetlen omb megnyomásával.

Tegye tökéletessé kedvenc italát extra
adag eszpresszóval, amely intenzívebb
ízt és energiát kölcsönöz italának.
Használja a fekete kávé funkciót
és a kávéfőző automatikusan több
kávét őröl az erőteljes és jellegzetes íz
eléréséhez.

A receptek széles választéka
biztosítja, hogy élvezze kedvenc italát
bármikor a nap folyamán, választható
hőmérséklettel, legyen az aromás
eszpresszó, tejszínes cappuccino,
finom latte, flat white vagy bármely
teaváltozat.

Az új tervezésű kávékifolyó
15,8 cm-es beállítással lehetővé teszi
az igazán nagy csésze használatát.

www.krups.hu

Krups Club

E V I D E N C E
Az új Krups Evidence EA89 Espresso Machine sorozat igazi
élményt nyújt minden részletében. Első pillantásra a kávéfőző
egyszerű formájával tűnik ki, melyet a lakberendezés legújabb
trendjei inspiráltak. A kávéfőző különlegessége a nagy
érintőképernyős OLED kijelző. Az ikonok úgy vannak
elhelyezve a kijelzőn, hogy a kávéfőző kezelése valóban
intuitív és a lehető legegyszerűbb legyen. Könnyen készíthet
akár 19 féle italt különböző hőmérséklettel az eszpresszótól,
a cappuccinon keresztül a latteig. 6 kedvenc italát közvetlen
választással elkészítheti egy gombnyomással. Két fekete
kávé elkészítésén kívül egyszerre készíthet két különböző
tejes italt is. A kávé élményét két extra funkció teszi
még különlegesebbé. Az extra shot funkció fokozza az
ízintenzitást egy extra adag eszpresszó hozzáadásával,
bármely választott italhoz. A fekete kávé funkció több

kávébabot képes őrölni, így kiemeli a kávé aromáját és ízét.
A kávéadagoló tervezési megoldása, melyet különösen a
nagy tejitalok szerelmesei fognak értékelni, megkönnyíti
az extra nagy poharak használatát. A teljesen automata
kávéfőző Quattro Force technológiával van felszerelve,
amely a rendkívül finom kávé legfontosabb szempontjaira
fókuszál. A rendkívül ellenálló Activesped daráló minden
egyes daráláskor megspórolja idejének 20%-át. Az
egyedülálló Ultraflat Tamping funkció a kávét 30 kg/cm2-es
erősséggel préseli össze, és gondoskodik az egyenletes
italadagolásról. A Thermoblock főzőegység gondoskodik a
megfelelő hőmérsékletről, már az első csészétől. A tisztítás
fontos a kávéfőző hosszú élettartamának és a kávé ízének
megőrzése érdekében, amit az AutoClean funkció biztosít.
A barista minőségű kávéját élvezze otthona kényelmében.

EVIDENCE

EVIDENCE ONE

EVIDENCE PLUS

Modell megnevezése

EA890810, EA890110

EA895E10, EA895N10

EA894810, EA894T10

Szín

csiszolt alumínium, fekete, fehér

szürke, sötét szürke

fekete, titán

Kijelző

érintős OLED

OLED színes ikonokkal

érintős OLED színes XXL kijelző

Daráló

kúp alakú, kiváló minőségű acélból készült

kúp alakú, kiváló minőségű acélból
készült

kúp alakú, kiváló minőségű acélból
készült

Receptek száma

15

17

19

Kávé receptek

ristretto, dupla ristreto, eszpresszó, doppio, kávé,
dupla kávé, americano

ristretto, dupla ristreto, eszpresszó,
doppio, kávé, dupla kávé, americano

ristretto, dupla ristreto, eszpresszó,
doppio, kávé, dupla kávé, americano

Tejhab receptek

cappuccino, dupla cappuccino, latte macchiato,
dupla latte macchiato, tejhab

cappuccino, dupla cappuccino, latte
macchiato, dupla latte macchiato, caffe
latte, tejhab

cappuccino, dupla cappucino, latte
macchiato, dupla latte macchiato, lapos
fehér, eszpresszó macchiato, latte, dupla
latte, tejhab

Tea receptek

zöld tea, fekete tea, gyógytea

zöld tea, fekete tea, gyógytea

zöld, fekete és gyógytea

Az italok közvetlen
kiválasztása egy
gombnyomással

5

5

6

Tejtartály

nincs

nincs

van

Két ital egy
gombnyomással funkció

van

van

van

Víz tartály űrtartalma

2,3 l

2,3 l

2,3 l

Kávébab tartály
kapacitása

260 g

260 g

260 g

Főző egység anyaga

fém

fém

fém

www.krups.hu

Krups Club
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Bosch
TIS30321RW
Függetlenül attól, hogy eszpresszó, kapucsínó vagy latte
macchiato a kiválasztott kávé, mindegyiknek a főzése egy
gombnyomással indítható. A kerámia őrlőmű képes kinyerni
a maximális aromát minden fajta kávéból. Ráadásul a BRITA
Intenza vízszűrő kiszűri a legapróbb szennyeződéseket is
a vízből, ezzel is fokozva a kávé ízvilágát. Az automatikus
habosítás funkció mindig közvetlenül a csészében, illetve a
pohárban hozza létre a tökéletes állagú, extrafinom tejhabot.

De’Longhi
Dinamica ECAM 350.35.SB
Az impozáns megjelenésű kávéfőző úgynevezett „MY”
funkciót kapott, amivel személyre szabható a kávé
készítése, de lehetőség van egy gombnyomásra, a
klasszikus receptek alapján lefőzni eszpresszó, espresso
lungo és egyéb kávékat is. Tejhabosítójával sima és selymes
tejhab készíthető, sőt lehetőség van különböző tejes italok
alkotására is. Végül, a tökéletes kávéélmény érdekében,
még a víz keménysége is szabályozható.

MINŐSÉG, DIZÁJN, KÁVÉ
Technológia tekintetében az automata kávéfőzők mindig is a csúcskategóriát képviselték a teljes kávégéppiacon belül.
Az, hogy a kávébabból pár pillanat alatt elkészül az erős fekete vagy a krémes kapucsínó, valljuk be, tényleg nem kicsiny
műszaki teljesítmény. A kávékészítés folyamata egyetlen – egyre kisebb – készülékben realizálódik, ráadásul a fejlesztések
mind jobban a felhasználók kedvére tesznek. A dizájn tekintetében is lenyűgöző modellek valóban egyetlen érintéssel
készítik el a kávécsodákat, miközben a karbantartás is minimalizálódott a különböző öntisztító funkcióknak köszönhetően.
Míg a fejlesztések erős lendületet mutatnak, addig a szereplők nem igazán változnak a szegmensben. A piaci versenynek
pedig leginkább a végfelhasználó örülhet.

Gaggia
Velasca Prestige

De’Longhi
Primadonna Class ECAM550.75.MS

A kissé retró dizájn a valamikori füstös kávéházak hangulatát
idézi, így könnyen eshetünk nosztalgikus hangulatba
a kávéfőzőt látván. A modell a kávé fajtájától függően
automatikusan állítja be az ideális őrlési finomságot, ellenben
a kávé hosszúsága és hőmérséklete minden esetben testre
szabható, a megadott paraméterek pedig el is menthetők a
készülék memóriájában. Extraként a kávé melegen tartására is
van lehetőség.

A szemet gyönyörködtető megjelenés mellett egy igazi
kávéspecialistát tisztelhetünk a gyártó modelljében. A kávéfőző
az őrlési finomság szabályozása mellett lehetőséget kínál hosszú
és rövid kávé főzésére, ahol még a víz keménysége is beállítható.
A beállításokat és a különböző kávékülönlegességek kiválasztását
a nagy méretű kijelző segíti. A hosszú élettartamról az automata
tisztító és öblítő programok gondoskodnak.

44

SELL 2020 JÚNIUS

TERMÉKCSOPORT EXTRA • KÁVÉFŐZŐK

Jura
Ena 8

Krups
Essential EA8155

Kicsi, lenyűgöző, egyszerű. Az ENA 8 egycsészés
felső kategóriás kávégép a legtöbb helyen könnyen
elhelyezhető. Köszönhetően az elülső 2,8”-os
TFT-kijelzőnek és az egyértelmű kezelőpanelnek,
hihetetlenül egyszerű a készülék kezelése, egy
gombnyomással pedig tíz specialitás érhető el.
A készülék dizájnjának meghatározó eleme a
lekerekített víztartály, amelynek mintázatát a kristály
üvegkancsó inspirálta.

A kávédarálás szabályozhatóságának köszönhetően különféle
erősségű kávék főzhetők le a Krups készülékével, amelyeknek a
hőmérséklete is szabályozható. A kedvenc beállítás az emlékeztető
üzemmódba el is raktározható, és utána egy gombnyomással
indítható a kávéfőzés. A hosszú és megbízható működésről az
automatikus tisztító és öblítő programok gondoskodnak. Ami a dizájnt
illeti, a piros színválasztás fiatalos és vidám hangulatot kölcsönöz a
környezetének.

Krups
Evidence Plus EA894T10 TITAN
Az egyéni beállítási lehetőségek mellett 19
kávékülönlegességet kínál a Krups elegáns,
ugyanakkor modern megjelenésű kávégépe. Az
ultramodern, színes OLED-érintőpanel könnyű
beállításokat és kényelmes kezelést biztosít, ahol a hat
legkedveltebb italt színes ikonok is mutatják, ezek,
ahogy a kapucsínó, latte macchiato vagy a caffe latte
is, egyetlen érintéssel lefőzhetők. A tisztító programok
része a tejkezelő rendszer öblítő programja is.

Miele
CM 6350
A Miele nem csak számos beállítási lehetőséget kínál annak érdekében, hogy
mindenki az ízlésének megfelelő kávét készíthessen, de ezek négy profilban
el is menthetők, így a kedvenc beállításokat tartalmazó italok már egy
gombnyomással lefőzhetők. Bár a készülék méretében kicsi, tudásában nagy,
példának okáért a bekapcsolás kezdete és vége is programozható, a tisztító
funkciók azonban szerencsére automatikusan indulnak.
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Philips
EP55335/10 Series 5000 Latte Go

Philips
EP2221/40 Series 2200

A Philips kávégépével hat különböző kávéital, többek közt
cafe au lait készíthető el egyetlen gombnyomásra. Akár
eszpresszóról, akár hosszú kávéról, akár valamilyen tejes
kávékülönlegességről van szó, a készülék pillanatok alatt
elkészíti azt. Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából készültek,
aminek köszönhetően minimum 20 000 csésze friss kávé
készíthető el vele. A Latte Go mindkét része mosogatógépben
tisztítható.

A környezetbarát technológiával készült kávéfőző a fenntarthatóság
jegyében Eco funkciót is kapott, amivel még energiatakarékosabbá
válik a kávéfőzés. Magának a kávénak az elkészítése pedig teljes
mértékben a felhasználó ízlésére szabható, így állítható az aroma
erőssége, az őrlési finomság, a hőmérséklet, és persze
a hosszú és a rövid kávé között is lehet választani.
A hosszú élettartamról az automata vízkőtelenítő
és tisztító programok gondoskodnak.

Sencor
SES 9010CH

Sage
SES880 Barista Touch

A letisztult formavilágú, minimalista formatervezéssel
megalkotott kávéfőző minden modern konyha enteriőrjébe
kiválóan illeszkedik, vagy éppen lesz a helyiség dísze. A modell
19 bar nyomásra is képes a tökéletes kávéíz elérése érdekében,
amit a személyre szabható beállítási lehetőségek tesznek
teljessé. A kávékülönlegességek egy érintéssel is elkészíthetők,
így gyorsan az asztalra kerülhet az ízletes latte vagy a krémes
kapucsínó.

A kivételes megjelenés kivételes tudással párosul. Az elegáns
készülékház közepén kapott helyet a nagy méretű digitális kijelző,
ahol akár saját néven is elmenthetők kedvenc beállításaink,
szám szerint pedig nyolc felhasználói profil hozható így létre.
Az automatikus gőzkar használatával minőségi tejhab készíthető,
aminek a kapucsínó szerelmesei is örülhetnek. A pontos
hőmérsékletről a Thermo Jet vízmelegítő rendszer gondoskodik.

MODELL

KIJELZŐ

BABTARTÁLY
KAPACITÁS

ŐRLÉSI
FINOMSÁG
BEÁLLÍTÁS

CAPPUCINO
RENDSZER

VÍZTARTÁLY
KAPACITÁS

BOSCH

TIS30321RW

LCD

250 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,4 l

DELONGHI

DINAMICA ECAM
350.35.SB

LCD

300 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,8 l

DELONGHI

PRIMADONNA CLASS
ECAM550.75.MS

TFT

360 g

Igen

Egy gombnyomásos

2,0 l

GAGGIA

VELASCA PRESTIGE

LCD

300 g

Nem

Egy gombnyomásos

1,5 l

JURA

ENA 8

TFT

125 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,1 l

KRUPS

ESSENTIAL EA8155

LCD

260 g

Igen

Nincs

1,7 l

KRUPS

EVIDENCE PLUS
EA894T10 TITAN

OLED

260 g

Igen

Egy gombnyomásos

2,3 l

MÁRKA
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MIELE

CM 6350

LCD

300 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,8 l

PHILIPS

EP2221/40 Series 2200

LCD

275 g

Igen

n.a.

1,8 l

PHILIPS

EP55335/10 Series
5000 LatteGo

LCD

250 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,8 l

SAGE

SES880 Barista Touch

TFT

230 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,8 l

SENCOR

SES 9010CH

LED

150 g

Igen

Egy gombnyomásos

1,1 l

SELL 2020 JÚNIUS

EXTRA • A TERMÉK ÁRA

A TERMÉK ÁRA
Gyakran merül fel a piaci szereplők körében, hogy jó néhány
termék indokolatlanul olcsó. Ez igazából nézőpont kérdése, mert
az árleszállításnak mindig van valamilyen oka: beelőzni a versenytársat, elérni
egy forgalmat, kitakarítani a készletet, de számos egyéb cél is felmerülhet, ami viszonylag egyszerűen elérhető egy árcsökkentéssel. Ettől azonban egy termék még lehet alulárazott. A kérdés így
inkább az, hogy mihez képest alacsony az ár. Mi most azt néztük meg, hogy a piac saját magához
képest mennyire áraz alul, és egy tíz évvel ezelőtti árat vetettük össze a maival.
A műszaki piacon két időszak árainak összehasonlítása már
nominálisan sem egyszerű. Egy termék ára értékesítési csatornánként eltérő, és akár egy viszonylag rövidebb időtávon
belül is változhat, például egy akciónak köszönhetően. Tíz év
távlatában pedig még nehezebb a dolog, hiszen a technológiai
fejlődés következtében ennyi idő alatt adott készülék szinte
biztosan kivezetésre kerül. Ezért egy adott termék 2010-es és
2020-as árát nem lehet összehasonlítani, mert előbbi több értéket is felvehet, utóbbi pedig nem is létezik. Azt viszont meg
lehet vizsgálni, hogy egy termék tíz évvel ezelőtti ára hogyan
alakulhatott volna bizonyos gazdasági változások következtében. Ezt pedig össze lehet vetni egy hasonló készülék mai
árával. Nyilván az árakat rengeteg tényező befolyásolja, mindet
számba venni pedig igen körülményes lenne, így a következő
gondolatmenet nem lesz teljesen egzakt, de ettől azért még
igen beszédes.

hogy a bruttó fogyasztói árnak 95 537 forintnak kellene ma
lennie, ha csak ezt a két tényezőt nézzük. De nem csak az
adók emelkedtek, a költségek is változtak az elmúlt 10 évben.
Persze lehetne precízen számolni a nyersanyagtól kezdve a
munkabéren keresztül a marketingkiadásokig mindent számba
véve, de ezt csak a gyártó tudná megtenni a saját adatai
alapján. Így aztán innen egy picit csalni fogunk, de hogy a
végeredmény személetes maradjon, mindig alulkalkulálunk, és
nem is veszünk minden költségnövelő tényezőt számításba.
Az árfolyamváltozást viszont igen, lévén a hazai piacon szinte
csak importból származó készülékek vannak. A nagyvállalatok
által alkalmazott, az árfolyam-ingadozás kockázatát csökkentő
megoldások miatt a 2009. december 31-i és a 2019. december
31-i euró/forint adatok összevetése tűnik a legrelevánsabbnak.
Ez 270,84-ről 330,52-forintra változott, ami 22 százalék. Azt
megint nehéz megmondani, hogy a termék árának mekkora
részében van szerepe ennek. Az nyilSpecifikáció elöltöltős mosógép - TÁBLÁZAT 1
vánvaló, hogy a bekerülési költséget
teljes egészében érinti, de az árrésre
Mosási
Specifikáció
Energia
Szárítási haEnergia
VízfogyaszCentrifugafordulat
Kapacitás
hatékonyis hathat, hiszen például sok bérleti
elöltöltős mosógép
osztály
tékonyság
fogyasztás
tás (liter)
(fordulat/ perc)
ság
díj euróban kerül elszámolásra. Ezért
Adott márka
aztán itt a hasunkra kell ütnünk, és azt
2020-ban kapható
5 kg
A+
A
C
0,85
44
1000
mondani, hogy a nettó fogyasztói ár
modellje
felére biztosan hat az árfolyamkülönbAdott márka
2010-ben kapható
6 kg
A+++
A
B
0,69
39
1200
ség. Ez a példánkban azt jelenti, hogy
modellje
a terméknek 2020-ban árfolyamváltozással, és termékdíjjal, illetve ÁFÁ-val
Első körben kiválasztottuk egy márka két modelljét, a válaszkiigazítva 105.584 lenne az ára. Emelkedtek a logisztikai
tás alapja az volt, hogy a készülékek specifikációi (lásd: táblákiadások is. A gázolaj literenkénti ára 310-ről 425-re (járvány
zat 1.) piacképesek legyenek, és a termékek a kínálatban közel
előtti adat) nőtt. Ha csak ezt vesszük figyelembe, akkor ez 37
azonos pozíciót töltsenek be mindkét időszak esetében.
százalékos változás. Nőttek a raktározási költségek, mun(Ha valaki úgy véli, választásunk nem teljesen releváns, bárkabérek, keresleti piaccá alakulás révén a logisztikai szektor
mely más modellt behelyettesíthet a következő levezetésbe.
árszínvonala, a forgalomnövekedés viszont csökkenthette az
Ha a konkrét értékek nem is, de a tendencia feltehetően
egy termékre jutó költséget, szóval megint csak nehéz kalkuegyezni fog a miénkkel.)
lálni, de feltehetően nem járunk messze a valóságtól, ha azt
A kiindulási pontnak számító 2010-es készülék esetében pedig mondjuk, hogy minimum 50 százalékos áremelkedés történt a
az év során leggyakoribb árral számolunk, ez 89 900 forint
10 év alatt. A logisztikai költségek pedig nagyságrendileg
bruttó fogyasztói ár volt.
10 százalékot tesznek ki egy termék árából. Ha ismét csak
Kezdésként nézzük meg,
hogy ennek a modellnek
mennyi lehetne az ára
2020-ban, ha azt a két
tényezőt vesszük figyelembe, ami 2010-ben még nem
hathatott az árakra, mert
nem létezett. Ez a termékdíj
és az áfaváltozás. Az áfa
mértéke 2 százalékponttal nőtt 2010-hez képest,
illetve bevezetésre került a
termékdíj, ami jelenleg 57
forint/kg. Ez ennél a konkrét készüléknél az jelenti,
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Költségnövelő tényezők 2010-hez képest - TÁBLÁZAT 2.
Költségnövelő tényezők 2010-hez képest

Költség nominális
értéke 2010-es
termék esetében

Potenciális bruttó
fogyasztói ár adott
költség figyelembevételével ( 25%-os
áfa mellett)

Potenciális bruttó
fogyasztói ár adott
költség figyelembevételével ( 27%-os
áfa mellett)

Potenciális kumulált
bruttó fogyasztói
ár minden költség
figyelembevételével

Termékdíj ( 2010-es termék súlya x 2020-as
termékdíj mértéke -57 Ft x 58 Kg)

3 306

94 033

95 537

94 033

Áfa változás (2010-ben 25 % / 2020-ban 27 %)

1 530

91 338

91 338

95 537

Forint/ euró árfolyam változás (2009. december 31.-i és a 2019. december 31.) termék
nettó fogyasztói árának 50%-ra vonatkoztatva

7 911

99 789

101 386

105 584

Logisztikai költségek változása (becsült 10 %
növekedés )a termék nettó fogyasztói árának
50 százalékára vonatkoztatva

1 798

90 350

91 796

107 868

Infláció teljes fogyasztó kosárra vonatkoztatva
2010-2020 összevetésben

20 138

115 072

116 913

133 442

Infláció tartós fogyasztási cikkekre vonatkoztatva 2010-2020 összevetésben

-3 236

85 855

87 228

103 757
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a termék fogyasztói árának 50 százalékánál vesszük ezt
figyelembe, akkor e szerint a termékünk ára 107.868 forint
lenne. Ez csak a költségoldali változás, és az se teljes, szóval
pestiesen szólva alsó hangon ennyi lenne az ár. Ha kalkulálunk
az inflációval is, akkor a teljes fogyasztó kosár esetében 28
százalékos növekedéssel számolhatnánk. (A műszaki piacon
az infláció negatív volt –4,5 százalék, de jelen kalkuláció célja
éppen az, hogy megmutassa, mennyire nem alkalmazkodtak
ebben a szegmensben az árak a változó körülményekhez, ezért
számolunk a teljes fogyasztói kosárral.) Ekkor az ár 133.442.
Azt nem lehet megmondani, hogy ez a konkrét készülék ma
mennyibe kerül ténylegesen, hiszen a típus már rég kivezetésre
került. Sőt teljesen azonos specifikációjú modellt sem lehet
találni, de a kínálatban 2010-ben betöltött szerepe alapján lehet választani egy készüléket ugyanattól a gyártótól, ami a mai
választékban hasonló helyet foglal el. Az általunk választott
modell ára ma: 96 900 forint.
Ez azt jelenti, hogy a bruttó fogyasztói ár elviekben 7,78 százalékkal emelkedett (a két választott modell viszonylatában),
a fogalmazzunk úgy, erősen indokolt, de legalábbis észszerűen
alátámasztható 48,4 százalékkal szemben.

átlagfizetés értékét. Az viszont tény, hogy a 2010-es átlagkereseti szinten 89 900 forintos áron értékesíthető volt a termék,
azaz 114 óráért megvették. Elvben tehát az emberek most is
hajlandók lennének 114 órát áldozni egy mosógépre, vagyis a
készülék ma akár 165 979 forintos áron is elmenne. Persze az
inflációt azért érdemes számításba venni, hiszen az emberek
nem csak mosógépre költenek. Így a terméknek 119 505
forint lenne az ára. Ez azt jelenti, hogy annak a vásárlónak, aki
2010-ben 89 900 forintot fizetett egy mosógépért, pontosan
ugyanakkora beruházást jelentene ma egy 119 505 forintos
készülék. Sőt valójában még jobban is járna most ezzel az
árral, mint 2010-ben a másikkal. A technológia fejlődése révén
ugyanis a készülékek fogyasztása alacsonyabb. Egy ötéves élettartamra vetítve (ami lényegesen alacsonyabb az átlagos valós
használati időnél) az általunk választott két specifikáció esetén
ez 9715 forint (víz- és áramfogyasztás-különbség × energiaár)
különbséget jelent. Vagyis az ár akár még ezt a megtakarítást is
tartalmazhatná, és 129.220 lehetne.

Fogyasztói aspektusból

2010-ban az átlag nettó fizetés 132 600 forint volt, vagyis a
kiválasztott 89 900 forintos modellért 114 munkaórával kellett
fizetni. Ezzel szemben a 2020-as, nominálisan nagyobb értékű
készülék már 67 óra munkával megteremthető, mivel a 2020as átlag nettó kereset 244 600 Ft. Itt persze lehet azzal érvelni
az összehasonlítás ellen, hogy az átlagkereset nem annyira
átlagos, vagyis kevesebben vannak, akik tényleg elérik ezt a
jövedelemszintet, és csak a nagyobb bérek emelik valójában az
Tényleges piaci ár

89 900 96 900

2010-es nettó átlagfizetés (132.600 Ft / 62
hó) alapján munkaórában kifejezve

67

2020-as nettó átlagfizetés (244.600 Ft
/ hó) alapján munkaórában kifejezve

123

114

Munkaóraráfordítás alapján kalkulált bruttó fogyasztói ár
Munkaóra

62

67

114

123

2010-es nettó átlagfizetés
(132.600 Ft / hó - 1 óra=789 Ft) mellett

48 936

52 882

89 979

97 082

2020-as nettó átlagfizetés
(244.600 Ft / hó - 1 óra=1456 Ft) mellett

90 269

97 549

165 979

179 082

2020-as nettó átlagfizetés (244.600 Ft
/ hó - 1 óra=1456 Ft) mellett 28 %-os
inflációval kiigazítva (mivel nem csak a
fizetések emelkedtek, hanem a fogyasztói
árak is, így az inflációval csökkenteni kell
az összeget)

64 994

70 235

119 505

128 939

2020-as modellel 5 év alatt elérhető
energiaköltség megtakarítás a 2010-es
modellhez viszonyítva

megtakarítás
energiahordozóban

megtakarítás forintban
( víz ára: 0,6 Ft/liter /
áram ára: 36,2 Ft /kWh)

víz (44 liter / 39 liter)

5525

3315

áram (0,85 kWh / 0,69 kWh)

176,8

6400

A piac mérete

2019-ben 2010-hez képest az elöltöltős mosógépek száma 117 százalékkal nőtt a hazai
piacon, azaz több mint duplája lett. A bruttó
fogyasztói átlagár pedig 26 százalékkal, 79
737 forintról 100 549 forintra emelkedett. A
nagyobb eladott darabszám mellett az átlagár-növekedés azt jelenti, hogy a vásárlók többet fizettek egy elöltöltős mosógépért. Ebben
a növekedésben viszont benne van a HGCS is.
A program nélkül, 2010–2016 összevetésben a
szegmens piacmérete darabban 80 százalékkal
emelkedett. A bruttó fogyasztói átlagár pedig
79 737 forintról 89 958 forintra változott, ami
12,8 százalékos növekedést jelent.
(Piacméretadatok forrása: GfK Hungária)

Csak egy gondolatmenet

Valószínűleg ezerféleképpen lehetne a fentiekben leírtakat megkérdőjelezni, és érveket felsorakoztatni, hogy a kalkuláció miért
nem állja meg a helyét. Ahogyan az írásunk elején is említettük, számtalan tényező hat a piacon, ami az árak változását eredményezni, így két időszak pontos összehasonlítása tulajdonképpen lehetetlen. Ezért ezzel a cikkel nem is erre vállalkoztunk. Mi
csupán felvázoltunk néhány aspektust, bemutattunk egy gondolatmenetet, amibe mindenki azt lát bele, amit akar.
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A JÁRVÁNY
FAVORITJA
Elektro Favorit Műszaki Szaküzlet

A

Covid-járvány a műszaki piac egészét érintette, de a hatások eltérően jelentkeztek
a különböző piaci szegmensek esetében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy tradicionális
offline üzlet miként élte meg az elmúlt időszakot, illetve hogy a kisebb vállalkozások
előnyeinek milyen szerep jutott ebben a helyzetben. Személyes tapasztalatokról, benyomásokról, a
járvány hatásairól beszélgettünk a Kiskőrösön működő Elektro Favorit üzlet kollégáival, név szerint
Kuti István tulajdonossal, Balázs Róbert üzletvezetővel, valamint Krizsán Márk, Szabadi Ferenc,
Kelemen Roland értékesítőkkel.
Mi volt az első reakciójuk, amikor a járvány kapcsán korlátozásokra került sor?
Mit gondoltak, milyen hatással lesz ez
üzletre?
K. I.: Ahogyan szerintem mindenki, mi is
megijedtünk, és nem igazán tudtuk, hogyan lesz tovább. Felkészültünk arra is,
hogy esetleg be kell zárni az üzletet, de az
fel sem merült, hogy létszámleépítéssel reagáljunk a helyzetre. Örömteli, hogy mindenki vállalta nálunk a munkát, így a bolt
életében a rövidített nyitvatartástól eltekintve tulajdonképpen változásra nem került sor. Ami a forgalom alakulását illeti,
úgy gondoltam, hogy komoly visszaeséssel
kell majd számolnunk, és nemcsak a vírus
miatt, hanem a tavalyi évben sikeres háztartásigép-csereprogram hiánya okán is.
De szerencsére nem így történt, a bolt látogatottsága nem változott, a megnövekedett laptop- és beépíthetőtermék-forgalom
pedig ellensúlyozni tudta a csereprogram
kiesését.
Mi okozott leginkább nehézséget az elmúlt hónapokban?
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B. R.: Elsősorban a rövidebb nyitvatartási
idő, mivel kevesebb idő alatt kellett nagyjából ugyanazt a vevőszámot kiszolgálni
az üzletben. Csak bolti értékesítés lévén ez
okozta a legnagyobb nehézséget, de valljuk be őszintén, ez azért kellemes teher
volt. Különösen nincs okunk panaszra, mivel mi tovább tudtunk működni, szemben
számos vállalakozással, amelyek kénytelenek voltak bezárni kapuikat. Problémaként említhető még, hogy néhány cikkcsoportban készlethiánnyal találkoztunk,
amihez komoly beszerzésiár-emelkedés is
társult, például az IT-szegmensben.
Számos tapasztalat és felmérés kimutatta,
hogy a járvány során a technológia nem
volt képes teljes egészében helyettesíteni
a személyes kapcsolatot. Önöknek milyen
tapasztalatai vannak e tekintetben?
K. M.: Az olyan szakkereskedés, mint az
Elektro Favorit, éppen ebből tudott profitálni. Tulajdonképpen a sikerünk titka
a személyes kapcsolat, ami a járvány során
még jobban előtérbe került. Úgy tapasztaltuk, hogy a vásárlók sokkal inkább a helyi

üzleteket részesítették előnyben. Aki esetleg régebben a nagy láncokat választotta,
most a szűkebb környezetében próbálta
megoldani a vásárlásait. Aki pedig igyekezett kerülni a személyes kapcsolatot,
az telefonon, közösségimédia-oldalunkon
keresztül is elért minket, házhozszállítási
szolgáltatásunk révén pedig ki is tudtuk
szolgálni.
Hogyan alakult a forgalmuk az elmúlt
időszakban?
SZ. F.: Mint ahogy az imént is említettük,
sokan nem akarták elhagyni lakhelyüket,
így az olyan helyi üzletekben csapódott le
ez a forgalom is, mint amilyen az Elektro
Favorit is. Másrészről pedig egy kialakult
törzsvásárlói vevőkörrel is rendelkezünk,
ami mindig kisegít a nehezebb időszakokban minket. Ez most is így történt.
Az egyes termékkörökben tapasztalható
keresletnövekedésnek, illetve annak köszönhetően, hogy az év első pár hónapjában több nagy értékű beépíthető konyhát
is értékesítettünk, közel a tavalyi forgalmunkat tudtuk produkálni, hozzátéve,
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hogy az üzlet életében a tavalyi év volt
a legsikeresebb.
Egyes termékkategóriák iránt általánosságban a járvány elején nőtt a kereslet.
Ilyen kategória volt például az önök által
említett laptop is. Más termékkörökben
is éreztek növekedést?
K. R.: Nálunk főként a laptop volt kiugró,
lényegesen több készüléket adtunk el ebből
a termékcsoportból a járvány alatt, mint
korábban. Így aztán hamar hiánycikk is
lett, a 80-100 ezer forintos kategória szinte teljesen eltűnt a kínálatból egy hónapra.
A fagyasztó és televízió szintén nagyon
keresett cikkcsoport volt. A kenyérsütő és
webkamera pedig szinte már a járvány elején elfogyott.
Milyen szerep jutott az értékesítésben
a beszerzési rugalmasságnak ebben
az időszakban?
B. R.: Egyik nagy előnyünk a beszerzések
gyors ügyintézése. Nincs túlzott bürokrácia, nem kell több osztályon engedélyeztetni mindent, valójában csak az anyagi
háttér és a józan ész szab határt e tekintetben. A várható hiányra pedig igyekeztünk előre felkészülni, amennyire lehetett,
és a beszerzéseinket ehhez igazítani.
Az évek során kialakult beszállítói kapcsolataink révén szerencsére megbízható beszerzési forrásaink vannak. Komoly ellátási
problémáink így nem igazán voltak, olyanok pedig egyáltalán nem, amelyek nem
voltak áthidalhatóak valahogyan.
Az online forgalom általánosságban erősödött. Önök tradicionális offline szereplők, viszont az üzlet aktív a közösségi médiában. Ennek lehetett érezni a hatását?
K. I.: Az online térben tudatosan csak
a közösségi médiában vagyunk jelen.
Az üzlet indulásakor cél volt, hogy az értékesítés csak bolti szinten történjen, és
továbbra sem tervezzük az online felület
indítását. A jól megszokott személyes
kapcsolatokban hiszünk, és ezen nem is
kívánunk változtatni, még akkor sem,
ha folyamatosan növekszik az interneten
történő értékesítés. Számunkra fontos,
hogy a vevőink név és arc szerint ismernek, minden értékesítésünkhöz nemcsak
a szakmai tudásunkat, hanem az arcunkat is adjuk. A közösségimédia-oldalunk
éppen ezért nemcsak az akciókról szól,
hanem legalább annyira fontos tudatni az
oldal kedvelőivel, hogy merre jártunk közösen, milyen csapatépítő kiránduláson,

vacsorán vettünk részt. Ez is egyfajta varázsa a boltunknak, amely erősíti, hogy
minket vásárlóink személyesen is ismerhetnek.
Milyen, a későbbiekben felhasználható tapasztalatokat szereztek a Covid kapcsán?
K. I.: Valójában nem látunk különbséget a járvány előtti és utáni helyzetben.
Továbbra is a magas szintű értékesítés,
az emberi kapcsolatok kialakítása az elsődleges, ebben a Covidnak nincs szerepe,
így, ahogyan előtte, utána sem lehet másként. Számunkra éppen az a legfontosabb
tapasztalat, hogy soha nem voltak ennyire
fontosak az emberi kapcsolatok és a segítőkészség, mint a Covid alatt. Szerintünk
ez utána is megmarad. A hangsúly ezért
ezen kell hogy legyen a jövőben is. Persze
az akciók sem ártanak, de sok esetben a
két jó szó többet jelent, mint a hangzatos
50 százalékos kedvezmény, a havonta sokadik black Friday, és sorolhatnám.
Mit várnak a következő hónapoktól, és
mit gondolnak hosszabb távon az olyan
vállalkozások piaci szerepéről, mint amilyen az Elektro Favorit?
K. I.: Elmarad a foci-Eb és az olimpia,
talpra kell állni újra sok munkahelynek,
vállalkozásnak, szóval sok jóra nem számítunk. Nagy sikernek könyvelnénk el,
ha a tavalyi évet tudnánk hozni. De sajnos még ez is kevés a nagy beszállítóknál
kötött bónusztervhez, ami a bolti nyereségességünk fontos része. Ugyan még sok
idő van hátra az évből, de kisebb csodára lenne szükség ahhoz, hogy minden
az év eleji terveknek megfelelően történjen. A távolabbi jövőt illetően bízunk benne, hogy akik eddig nem jártak nálunk,
és megteszik, azok innentől kezdve újra
minket fognak választani, és nem fognak
sok kilométert utazni vagy az online felületen böngészni, hanem egyszerűen bejönnek a helyi műszaki szaküzletbe, és kérik a
segítségünket. Akik pedig mindig hozzánk
jöttek, azok megtartják a jó szokásukat, és
továbbra is minket választanak. Hiszünk a
személyes kapcsolatokban, hisszük, hogy
aki bejön hozzánk, abban nem a forgalomnövekedést kell látni, hanem azt, hogy tudunk segíteni a problémája megoldásában.
És ha ezen irányelv alapján dolgozunk, akkor a forgalom sem marad el!
Nemhiába a szlogenünk a nyitás óta:
„Csak őszintén a műszaki termékekről”.
Úgy vélem, ennek elégnek kell lenni, hogy
hosszú távra tervezhessünk Kiskőrösön.

Balázs Róbert

Kelemen Roland

Krizsán Márk

Kuti István

Szabadi Ferenc
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TV-HULLÁMVASÚT

Az idei év a televíziószegmens számára eddig igazi hullámvasutat jelentett. Az év elején
a „páros” évhez kapcsolódó sportesemények miatt a várakozások általánosságban pozitívak voltak, és a tavaly stagnáló forgalomhoz képest növekedésre számított a piac többsége. A Covid–19 azonban közbeszólt, és a terveket újra kellett írni. A televíziópiac számára
azonban a járványnak voltak kedvező aspektusai is a korlátozások okozta fogyasztói
reakciók révén. Kérdés, hogy ez mire volt elég, illetve hogy mindezek tükrében mi várható
az év hátralévő részében a termékkör vonatkozásában.
A televízió a műszaki piac egyik meghatározó termékköre.
A világszinten 140 milliárd euró értékű eladásokat is meghaladó szórakoztatóelektronikai piac az összes műszaki fogyasztási cikkekre fordított kiadásoknak nagyságrendileg
egyhetedét képviseli. Ennek a szektornak a gerincét pedig
a tv-szegmens adja. Idehaza például a szórakoztatóelektronikai termékek forgalmának megközelítőleg 80 százaléka
származik televízióértékesítésből. Nagyon nem mindegy
tehát a műszaki kereskedelem számára, hogy miként alakul
a termékkör forgalma. Éppen ezért örömteli a szakma számára egy „páros” év, amelyben jelentős sporteseményekre
kerül sor. Ez ugyanis jelentősen képes megdobni
a televízióeladásokat. Általánosságban ez úgy másfélszeres szorzót jelenthet, vagy akár ennél is nagyobbat,
olyan tényezők hatására, mint amilyen a magyar labdarúgó-válogatott 2016-os Eb-szereplése volt. Az idei hazai
rendezésű Eb kapcsán is hasonlóra lehetett számítani, de
sajnos, ahogyan az olimpiára, erre a tornára sem került sor
a Covid–19-járvány miatt. Az a várható jelentős forgalomnövekedés, amit egy sportesemény jelent, pedig gyakorlatilag nem pótolható mással. Erről a hazai piacon szereplő
márkák pozícióiktól függetlenül hasonlóan vélekednek:

„A tv-piac idén természetesen el fog
maradni a korábbi várakozásoktól,
a koronavírus és ennek hatására elmaradó 2020-as labdarúgó-Európabajnokság, illetve olimpia miatt”
– Német Gyula, key account-tv
product manager, Hisense
„A 2020-as év váratlan nehézségei
megváltoztatták az üzleti terveinket
és az eddigi üzletmenetet, ug yanakkor
még korai lenne vész jósló képet festeni
a tv-piacról erre az évre. Természetesen
a nag y sportesemények elmaradása nem
lesz pótolható, azonban láthatóak olyan
piaci trendek, amelyek a televízióértékesítésekre kedvezően hathatnak” – Rózsa Márton, a Samsung Electronics
Mag yar Zrt. fog yasztói elektronikai
üzletágvezetője
„Mindkét általunk forgalmazott márkával kapcsolatban óvatosak voltunk és
vag yunk is, íg y az elmaradt sportesemények hatására terveinket csökkentettük” – Vida László, üg yvezető
igaz gató, Adiv Consulting Kft.
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Noha a kieső forgalom nem pótolható, az azért némi fájdalomtapaszt jelentett az új helyzetre, ahogyan a fogyasztói reakciók alakultak. A korlátozó intézkedések miatt az
emberek lényegesen több időt voltak kénytelenek otthon
tölteni a megszokottnál, így aztán mind a munkavégzés,
mind a kikapcsolódás kapcsán előtérbe került a televízió.
Számos országban a korlátozások bevezetését követően
drasztikusan nőtt a kereslet a termékkör iránt, így idehaza is hasonló tendenciák érvényesültek. Mivel azonban
az intézkedések révén az üzletekbe se nagyon lehetett
menni, illetve sokan nem tartották biztonságosnak a
tradicionális vásárlási formát, számos egyéb termékkörrel
együtt a televízióvásárlások szinte teljes egészében az internetes áruházakban realizálódtak. Az online szereplők
örömére, akik komoly forgalmat tudtak ennek köszönhetően bonyolítani. Ugyanakkor viszont ennek ellenére
az is megfigyelhető volt az elmúlt hónapokban, hogy az
online szektor nem tudta kompenzálni az offl ine forgalom elmaradását. A teljes piacra vonatkozóan biztosan,
de nagy valószínűséggel még olyan termékköröknél sem,
mint a tv, amelynél a kereslet nemcsak átcsatornázódott,
de a vázolt okok miatt növekedett is átmenetileg.

„Az elektronikai szakkereskedések rövidített
nyitvatartása és a vég felhasználók megváltozott preferenciájának köszönhetően
a vásárlások eg yértelműen az online
kereskedelem irányába mozdultak.
Ug yanakkor a hirtelen megnövekedett,
weben keresztüli kereslet kiszolgálása
komoly logisztikai fejtörést is okozott a
legtöbb kereskedelmi lánc életében. Az
online tv-forgalom tehát jelentősen nőtt,
de nyilván nem tudta átvenni az országos bolthálózatok áruházi forgalmát”
– Német Gyula,
key account-tv product manager, Hisense
„A változások révén az online szektor erősödését
mi is tapasztaltuk, elsősorban a Blaupunkt készülékeink teljesítettek jól ebben a szegmensben.
Azonban az online térben ug yanolyan versenyhelyzet van, mint ofﬂine területen, íg y bizonyos
stratégiák miatt nem voltunk a helyzet feltétlen
haszonélvező annak ellenére sem, hog y a vásárlók
láthatóan bizalmat szavaztak a készülékeinknek” – Vida László, üg yvezető igaz gató,
Adiv Consulting Kft.
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„Az első neg yedév eredményei bizakodásra adhatnak okot, hiszen a piac
g yorsan alkalmazkodott a kialakult
helyzethez, és az online értékesítési
csatornák jól teljesítettek az elmúlt hónapokban. Az otthoni munkavégzés
és a digitális oktatás térnyerésével a
háztartásokban eg yre több kijelzőre,
digitális eszközre van szükség, hog y
a család minden tag ja rugalmasan
tudja intézni a feladatait, miközben
az otthoni szórakozás sem szorul
háttérbe. Az okostévék által kínált
csatlakoztathatóság, eg yes irodai
alkalmazások elérésének lehetősége a
tv-ken olyan funkciók, amelyek ebben
az új helyzetben eg y televíziócsere mellett szólhatnak” – Rózsa Márton,
a Samsung Electronics Mag yar Zrt.
fog yasztói elektronikai üzletágvezetője
A keresletet alakulásában szerepet játszó megváltozott vásárlói
preferenciák mellett a korábban jellemző fogyasztói trendek idén
is érvényesültek. Így a 32” képátló iránti érdeklődés tovább csökkent, sőt még a 40-43” méretet érintő kereslet is mérséklődött,
ugyanakkor pedig a nagy méretű, 60” feletti kijelzővel rendelkező
modellek egyre népszerűbbek a vásárlók körében. A funkcionalitást tekintve pedig a 4K, UHD és smart jellemzők a legnépszerűbbek, az igények alakulásában pedig nyilván szerepet játszik,
hogy mind a játékok, mind az egyéb digitális tartalmak vonatkozásában egyre jobb minőséget képvisel a kínálat. Ezek a tendenciák várhatóan az év hátralévő részében sem változnak, azonban az
kérdés, hogy az igények vásárlásokban is testet öltenek-e.

„Az elvesztett munkahelyek, az átalakult
költekezési prioritások és a bankszámlákról
hiányzó megtakarítások visszarendeződése
hosszú hónapokig is eltarthat. Az év végére
ug yanakkor az óriáskijelzők és a felső kategóriás modellek áreróziója markánsabban
lesz megﬁg yelhető – élénkítve a keresletet
a vásárlók oldaláról” – Német Gyula,
key account–tv product manager, Hisense
„A domináns márkák helyzete
valószínűleg kedvezőbb lesz az év
hátralévő részében, és a tér, amit a
sportesemények biztosítottak volna,
jelentősen beszűkülhet a többi piaci
szereplő számára”
– Vida László, üg yvezető igaz gató, Adiv Consulting Kft.
Némi bizakodásra azért adhat okot, hogy a labdarúgó-bajnokságok újraindultak, és a rajongók kiéhezettsége egy nagy
torna várakozásaihoz hasonlóan alakul. Ugyanakkor a költési
szerkezet alakulásában akár az is szerepet játszhat, hogy sokan
mondanak majd le idén a külföldi vagy akár a hazai nyaralásról
biztonsági okokból. Így pedig marad valamekkora keret az
„önkárpótlásra”, aminek egy televízió ideális eszköze lehet.
Többek között ezért is különösen fontos lehet idén az innováció, mint a kialakult helyzetre adható válasz. Ugyan átütő
technológiai váltásra most nem kerül sor, és a többé-kevésbé
elmaradó IFA miatt túl sok különleges termék bevezetésére
sem lehet számítani az idén, de fejlett technológiai megoldásokban nem lesz azért hiány.

„Idén áprilisban léptünk be a hazai piacra készülékeinkkel. A piaci trendeknek meg felelően modelljeink többsége már
4K UHD-felbontású, HDR10/HDR10+ kompatibilitással és Local Dimminggel rendelkezik. A 32”–100”-ig terjedő választékunk olyan innovatív megoldásokat is kínál, mint az eg yedi, lenyűgöző házimozi-élményt nyújtó LASER
tv, vag y a hihetetlen színskálával és kontraszttal rendelkező ULED tv. Mindkettő a saját fejlesztésű és villámg yors VIDAA operációs rendszerrel van felvértezve, dedikált g yors gombokkal a távirányítón a
fontosabb tartalomszolgáltatókhoz. Kínálatunk, illetve a domináns márkánál 10-15 százalékkal
alacsonyabb árfekvésünk révén könnyedén felvesszük a versenyt a konkurenseinkkel”
– Német Gyula, key account-tv product manager, Hisense
„A fókuszban továbbra is a képminőség áll a Samsungnál, íg y a 8K- és 4K QLED-tv-k esetén is
bemutatkozik a deep learning alapú mesterséges intelligencia vezérelt felskálázás. A teljes élményt
a képminőség mellett a térhatású hangzás biztosítja, amelyhez a piacon eg yedülállóként a Samsung
QLED készülékekben lesz elérhető az Object Tracking Sound+, ahol nemcsak a készülék alján,
de ﬁzikailag a közepén és tetején is elhelyezkedő hangszórók intelligens vezérlésével nyújt a tv valódi
térhangzást. De a praktikus innovációkra is ﬁg yelmet fordítunk, úg ymint az adaptív kép, amely a
külső fényviszonyoknak meg felelően állítja automatikusan a fényerőt, vag y az Active Voice Ampliﬁer, ami a külső zavaró hanghatások elemzése révén emeli ki a hangközépsávot, hog y minden párbeszéd követhető leg yen. A széles körű funkcionalitás mellett kiemelt ﬁg yelmet kap a formatervezés
is. 2020-as modelljeink között megtalálhatóak a különleges formatervezésű lifestyle tv-ink, amelyek
önálló lakberendezési elemként is megállják a helyüket” – Rózsa Márton, a Samsung Electronics
Mag yar Zrt. fog yasztói elektronikai üzletágvezetője
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Olvasás mesterfokon
BELEGONDOLNI IS FÉLELMETES, HOGY MENNYI DIGITÁLIS ADATOT HASZNÁLUNK
NAP MINT NAP, AKÁR ÚGY IS, HOGY ÉSZRE SEM VESSZÜK. A MOBILTELEFONOK,
TABLETEK, E-KÖNYV-OLVASÓK, FÉNYKÉPEZŐGÉPEK TÖBBSÉGE VALAMILYEN
KÁRTYÁT HASZNÁL AZ ADATOK TÁROLÁSÁRA, EZEKET PEDIG OLYKOR EL KELL
JUTTATNI EGYIK ESZKÖZTŐL A MÁSIKRA.
Bár a felhőalapú szolgáltatások és az adattovábbító lehetőségeink is egyre bővülnek, a kártyaolvasó-piac továbbra is dübörög. A szereplők számát tekintve nehezen lehetne nagyobb
szektort találni, mint a kártyaolvasóké, illetőleg a memóriakártyáké. Fogyasztói oldalról megközelítve a dolgot ez jó is meg
nem is. Az első memóriakártyákat még az 1990-es évek elején
mutatták be, vagyis lassan harmincéves történet van a piac
mögött, ezzel szemben a mai napig bőven találunk olyan cikkeket és teszteket, hogy a kártya nem teljesíti azt, amit ígért.
Általában az írási és olvasási sebesség az, ami a valóságban
elmarad a terméken feltüntetett számoktól, de olykor még a
tárolókapacitás sem az, aminek lennie kéne. Érdekes kérdés,
hogy a kártyában vagy az olvasóban van-e a hiba, de a szakcikkek alapján azt kell mondani, hogy általában az utóbbi a ludas.
Ezzel nem is lenne semmi baj, ha nem vetődne fel értelemszerűen a kérdés, hogy minek vegyen az ember egy drága olvasót, ha a kártya nem teljesíti azt, amit ígér. Persze azért nem
kell ilyen tragikusan látni a helyzetet, hiszen erre a szektorra
is érvényes, hogy megbízható márkától kell vásárolni, és akkor
remélhetőleg rendben lesz minden.
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Sokszínű piac és lehetőségek

A kártyaolvasók árban és megjelenésben is meglehetősen
széles palettán mozognak, a kulcstartó méretűtől a robusztus kialakítású modellekig sok minden megtalálható a boltok
polcain. Ami az árképzést illeti, a filléres eszközöktől a több
százezer forintos profi modellekig lehet válogatni. A hatalmas
kínálatban viszonylag kis részt foglalnak el a hibrid eszközök,
azok a modellek, amelyek a kártya írása és olvasása mellett valami pluszfunkciót is kínálnak. Az egyik ilyen, amikor a készülék
power bankként is működik, azaz alkalmas a különböző mobil
eszközeink akkumulátorának a feltöltésére. Gyártói oldalról érdekes kérdés, hogy miért nincs több ilyen eszköz, hiszen adná
magát a dolog, a készülékház növelése nélkül lehet integrálni
a funkciót, ami szépen megnöveli a modell értékét is. Persze
most nem a kulcstartó méretű modellekre gondolunk, hanem
a nagyobb, több kártyahellyel és USB-porttal rendelkező eszközökre. A fontosabb vásárlási elvárások a sebesség mellett
leginkább a kompatibilitásra irányulnak, és jellemzően több is
az olyan eszköz, amely képes kezelni a kártyák többségét, és
nem csak egyiket vagy a másikat.

TERMÉKCSOPORT BEMUTATÁS • KÁRTYAOLVASÓK

Delock
62431

• 3 kártyafoglalat
• 5 GB/s adatátviteli sebesség

• USB 3.0 port
• LED-világítás

A Delock kártyaolvasója nagy sebességű adatátvitelre képes, így akár 4K videókat vagy
nagyobb mennyiségű fotót is gyorsan tud kezelni. A modell Windows XP/XP-64/Vista/
Vista-64/7/7-64/8/8-64 operációs rendszerekkel kompatibilis és a PC mellett egyéb
eszközökre is könnyedén csatlakoztatható. Az USB 3.0 mellett a USB 2.0 porttal is kompatibilis, ebben az esetben azonban természetesen csökken az olvasási és írási sebesség.

• 3 kártyafoglalat
• 5 GB/s adatátviteli sebesség

• USB 3.0 port
• LED-világítás

Delock
91705

A gyártó stílusos kialakítású készüléke hét különböző memóriakártya-formátum írását és olvasását
támogatja az USB 3.0 csatlakozónak köszönhetően, kiváló sebesség mellett. A kis méretű modellt
könnyen el lehet vinni bárhová, és a Windows operációs rendszer mellett Mac OS és Linux rendszerekkel is kompatibilis. Az USB 3.0-A csatlakozó kompatibilis az USB 2.0 és USB 1.1 elődökkel
is, így ezekkel is összeköthető.

Hama
USB 2.0 HUB 1:3
„PREMIUM ALU” +
KÁRTYAOLVASÓ

• 2 kártyafoglalat
• 480 MB/s adatátviteli
sebesség

• USB 2.0 port
• LED-világítás

Az univerzális kártyaolvasó három USB-helyet kínál, így az adatátvitel mellett akár egér
vagy billentyűzet is csatlakoztatható hozzá. Az aljzatok közötti nagy távolság megkönnyíti a tágabb USB-csatlakozók, dugaszok bedugását, ezért a használata is nagyon
kényelmes. A kártyaolvasó SD/SDHC/SDXC/microSD, valamint microSDHC típusú
kártyákkal kompatibilis. Az elegáns, robusztus alumíniumház pedig külcsín tekintetében
is vonzóvá teszi a modellt.

• 312 MB/s adatátviteli
sebesség

• USB 3.0 port
• LED-világítás

Hama
USB 3.0 UHS-II KÁRTYAOLVASÓ
SD, MICROSD, CF

• 3 kártyafoglalat

A Hama kártyaolvasója UHS II SD és UHS II microSD-memóriakártyák és CF-memóriakártyák
olvasására és írására alkalmas. A széles kompatibilitás mellett gyors adatátvitel jellemzi, így kiválóan alkalmas azok számára is, akik napi szinten dolgoznak nagyobb mennyiségű adattal. A modell
támogatja az UDMA 7 módot, az adatátvitelt pedig LED-világítás is mutatja. A súlya 71 gramm,
így a mobilitásra sem lehet panasz.
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TERMÉKCSOPORT BEMUTATÁS • KÁRTYAOLVASÓK

Kingston
MobileLite
Wireless G3

• 2 kártyafoglalat
• adatátviteli sebesség: nincs adat

• USB-port
• LED-világítás

A Kingston némi extrákkal is megfűszerezte a nagy teljesítményű kártyaolvasóját. Ennek
jegyében a modell egy 5600 mAh kapacitású akkumulátort is kapott, amivel kényelmesen
tölthetők a különböző mobil eszközök. A készülék kezeli az SD-, SDHC-, SDXC típusú
kártyákat, valamint ezek micro változatát is. A MobileLite alkalmazás segítségével kön�nyedén, számítógép nélkül helyezhetőek át egyik eszközről a másikra fényképek, videók
és egyéb tartalmak.

• 2 kártyafoglalat
• 480 MB/s adatátviteli
sebesség

• USB 2.0 port
• LED-világítás nincs

LogiLink
CR0041

A maximum 480 MB/sec adatátvitelre képes kártyaolvasó SD, microSD, SDHC és SDXC típusú
kártyák mellett az USB 2.0 portokkal is kompatibilis, így például nyomtatni is lehet rajta keresztül.
A kis méretű – súlya mindössze 100 gramm – modell Android 4.0 vagy magasabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokat és táblagépeket kezei. Automatikusan felismeri a kártyatípusokat, és telepíteni sem kell a számítógépre.

Manhattan
101660

• 4 kártyafoglalat
• 5 GB/s adatátviteli sebesség

• USB 3.0 port
• LED-világítás nincs

A gyártó kártyaolvasója 24-féle Flash kártyaformátummal dolgozik, beleértve a kedvelt
SD, MMC és mikroSD kártyatípusokat is. Az erős kompatibilitás mellett kiváló adatátviteli sebességre képes, így fotósoknak és videósoknak is ideális választás lehet, még a
4K minőségű felvételekkel is gyorsan elboldogul. A modell Windows és Mac operációs
rendszerekkel is képes együtt dolgozni, használatához pedig telepítésre sincsen szükség.

• 312 MB/s adatátviteli sebesség
• USB 3.0 port

• LED-világítás nincs

SanDisk
EXTREME PRO®
KÁRTYAOLVASÓ,
TYPE-C, USB 3.2 GEN1
• 1 kártyafoglalat

A csinos és rendkívül kényelmesen hordozható kártyaolvasó SecureDigital (SD)/SecureDigital
Card eXtended Capacity (SDXC), valamint SecureDigital High-Capacity (SDHC) kártyákkal kompatibilis. A nagy sebességű adatátvitelt az USB 3.0 port biztosítja, így akár 312 MB/s sebesség
mellett is továbbíthatóak az adatok. A fekete, inox szín kettős külcsín tekintetében is vonzóvá
teszi a modellt, ami akár egy zsebben is elfér.

56

SELL 2020 JÚNIUS

EXTRA • ADATÁTVITELI SEBESSÉG

A BŐSÉG ZAVARA

Az adatátviteli szabványok káráról és hasznáról
A memóriakártyák némi analógiát mutatnak az autókkal és motorokkal. Esetükben a megadott adatátviteli sebességet nem feltétlenül lehet elérni, míg egy jobb kocsival elérhető lenne
ugyan a műszerfalon virító 280 km/óra, de mivel tilos eddig nyomni a gázt, így itt sem teljesül
a hőn áhított maximum.

A különbség csak annyi, hogy a memóriakártyák adatátviteli
sebessége kiszámíthatatlanabb, a jelölési rendszer pedig bonyolultabb. Nem is kicsivel, hiszen a kártyák esetében többféle
jelölést használnak a gyártók. Ha megkérdezzük, hogy ugyan
miért, akkor az a hivatalos válasz, hogy pontosan azt a kártyát
vásárolhassa meg a fogyasztó, ami a felhasználási céljához a
legideálisabb. A laikus vásárló oldaláról megközelítve a dolgot
azonban azért ez nem egészen így van. A legrégibb jelölés
az „x rating”, amit bizonyos gyártók a mai napig használnak
teljesen érthetetlen okból. Ez a jelölés ugyanis azt az adatot
hivatott közölni, hogy a kártya mennyivel gyorsabb egy CDROM-nál, amiről egy mai fiatal felhasználó valószínűleg már
azt sem tudja, hogy micsoda. Ezek szerint egy 1000× jelölésű
kártya ezerszer gyorsabb az 1×-es sebességű CD-ROM-nál,
vagyis 1000 × 150 Kb/s-os, azaz 150 MB/s-os.

Csipetnyi őskáosz

okostelefon alkalmazásainak korrekt
futtatásához. Korrekt. De még mindig
ott tartunk, hogy a minimum- és nem
a tényleges sebességről beszélünk,
mivel a maximális adatátviteli sebesség
az UHS-busz típusától függ. UHS-I
esetén ez 104 MB/s, UHS-II esetén
312 MB/s, UHS-III esetén pedig már
624 MB/s, ám ezeket az értékeket nem
feltétlenül éri el az adott memóriakártya. Tehát, hogy mennyi a valódi? Nos,
próba szerencse.

A kártyaolvasó is beszáll

Ami a kártyaolvasókat illeti, szerencsére itt azért könnyebb
helyzetben vagyunk, mert jellemzően nagyobb adatátvitelre
képesek, mint a memóriakártyák. A leggyakoribb csatlakozási felületek az USB 2.0, USB 3.0 (3.1 Gen1), USB 3.1 (3.1
Gen2). Egyedül a legkorábbi és ma már legritkább USB 2.0
csatlakozóval lehet némi differencia, aminek a maximális
sebessége 480 MB/s, ezt nem is feltétlenül teljesíti, és egy
jobb UHS-III kártya könnyen nagyobb sebességre lehet képes.
A 4K videók esetében lassíthatja az adatmásolást. A másik két
esetben nem lehet ilyen probléma, legfeljebb az, hogy felesleges túlságosan örülni az 5 GB/s sebességnek, ha a kártya nem
tudja megközelíteni ezt a szépen csengő teljesítményt.

Aztán meg van adva a minimális adatátviteli sebesség, ezt mutatja a Class 2–10 jelölés, a 2 azt jelenti,
hogy a kártya garantálja a 2 MB/s írási teljesítményt, a 4 a 4 MB/s-t, és így tovább, a plafon 10
MB/s sebességig. A fordított C betűbe írt számok
sorából a 8-as valamiért kimaradt, mintha csak
a vásárlót akarnák bosszantani. A másik jelölés,
amit a kártyán láthatunk, az az UHS Speed Class,
ez egy U betűbe írt szám 1 és 3 között. Igényel
alapvető matematikai ismereteket, mert ezek a
számok tízszeres szorzóval értendők, vagyis az U1
legalább 10 MB/s írási sebességre képes. A jelölési
káosznak ezzel még nincs vége, mivel 2016 óta
már V6, V10, V30, V60, és V90 közötti jelölésekkel is találkozhatunk a kifejezetten videorögzítésre
szánt kártyákon, ezek 6–90 MB/s-os sebességre
utalnak. Végül, a teljesség kedvéért, egy ideje A1
és A2 jelzést is használhatnak a gyártók, az A1-es
osztályba tartozó kártyák máspercenként legalább
1500/500, az A2-es osztályba tartozók pedig
4000/200 műveletet (olvasás/írás) tudnak elvégezni másodpercenként. Ezek azért lettek kitalálva,
hogy kiderüljön, a kártya mennyire felel meg az
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AZ OTTHON TARTOZÉKAI
A különféle kiegészítők mindig is fontos szerepet játszottak a készülékek nyújtotta lehetőségek maximális
kihasználásában. Az elmúlt időszak pedig rávilágított arra is, hogy az otthoni munkavégzés során mennyire
hasznos lehet néhány tartozék. Ezek az eszközök a produktivitás, a kényelem vagy éppen az egyszerűség
előnyeit kínálva hatékonyan segítik az otthoni munkát, de egyéb célok kapcsán is jól jöhetnek. A Hama
a terület specialistájaként saját márkája, illetve a cég által forgalmazott brandek révén ezeknek a
tartozékoknak és kiegészítőknek széles skáláját kínálja mind, termékkörök, mind modellek vonatkozásában.
A következőkben a választék fontosabb kategóriái, illetve eszközei mutatkoznak be részletesen.
Rapoo 9900M szett
A produktivitás egyik legfontosabb kritériuma egy ergonomikus billentyűzet-egér páros, ezért a termékkörképet a Rapoo 9900M szettel
kezdjük. A billentyűzet igazi prémium darab; 4,5 mm-es vastagsága
és fém borítása nemcsak elegánssá, hanem ellenállóvá is teszi. A billentyűzet chiclet kialakítású gombokat kapott, amelyek leütési útja 2
mm.A gombok minimális lejtését a hátsó részen elhelyezett elemtartó
biztosítja, arról pedig, hogy írás közben ne csúszkáljon az eszköz, elöl
gumitappancsok gondoskodnak. A 105 gombos kiosztás természetesen a magyar ékezetes karaktereket is tartalmazza.
Az egér vezeték mentes kialakítása ellenére játékra és munkára is
kiválóan alkalmas.A lézeres érzékelő felbontása 600 és 3200 DPI
között több lépésben állítható. A szokásos gombok mellé két további
programozható gomb és egy vertikális irányú görgő került beépítésre.
A billentyűzettel ellentétben az egér nem elemekkel, hanem saját
akkumulátorral rendelkezik, amely normál használat esetén 1-3 hétig
biztosítja a működést – viszont az egeret töltés közben is lehet tovább
használni. Mind az egér, mind a billentyűzet alapvetően Bluetooth 4.0
vagy 3.0 kapcsolatot használ, de szükség esetén bevethető egy mini
USB-s adapter is. A sokféle kapcsolódási lehetőség révén a 9900M
szett használható a tévével, a notebookkal, az asztali PC-vel és akár
a tablettel is.

2 mm leütési út

600 - 3200 DPI érzékelő felbontás

SanDisk Dual Drive
Az eszköz lényege, hogy adapter nélkül lehet telefonhoz, tablethez, vagy notebookhoz csatlakoztatni, mivel a normál USB-A csatlakozó mellett USB-C
foglalattal is rendelkezik
A 32/64/128 és 256 GB-os változatban elérhető adattároló, rendkívül
gyors 150 MB/s-os tempóra is képes Az USB 3.1 szabványnak köszönhetően. Az exFAT fájlrendszernek hála pedig illesztőprogram telepítésére nincs
szükség a készülék használatához. a SanDisk Memory Zone alkalmazás
révén a fájlok mozgatása és hozzáférése is egyszerű.

150 MB/s-os
sebesség

HAMA UNIVERZÁLIS GYORSTÖLTŐ ÁLLOMÁS, PD/QC, 65W
A megnövekedett igénybevétel révén a készülékek akkumulátora hamarabb lemerül, bár otthoni körülmények között a töltés könnyen megoldható, azért nem árt
ha van kéznél egy gyorstöltő is. A Hama 200011 univerzális gyorstöltö állomásában az integrált processzor automatikusan felismeri a csatlakoztatott eszközöket
a hatékony és optimalizált töltés érdekében, ez pedig kíméli az akkumulátort is,
ezzel meghosszabbítva annak élettartamát. A készülék akár négy USB-eszköz
egyidejű töltésére és áramellátására is alkalmas stabil tartójának köszönhetően
pedig biztonságosan és helytakarékosan helyezhető el.
4 eszköz egyidejű töltése

Nagy sebességű USB adatátviteli
sebesség. (akár 5 Gbps)

microSD / SD / SDHC
kártyahely

HAMA USB 3.1 TYPE-C, 9IN1 ÉS 12IN1 DOKKOLÓ ADAPTER
A digitális világban két dologból soha sincs elég: tárhelyből és csatlakozóból. Utóbbiból pedig szinte egyre kevesebb van A Hama két USB dokkolója ezt a problémát hívatott megoldani. Az USB 3.1
TYPE-C, 9IN1 dokkoló adapter kilenc funkciót kínál Az eszköz egyetlen egy USB-C csatlakozóból
csinál használójának egy USB-C és négy USB-A csatlakozót, HDMI-kimenetet, Ethernet csatlakozót valamint microSD-kártya és SD-kártya adaptereket. A dokkoló természetesen USB 3.0-s így a
hálózati adapter gigabites, a HDMI csatlakozó pedig akár a 4K-s felbontást is támogatja.
Az USB 3.1 TYPE-C, 12IN1 dokkoló adapter az USB-C csatlakozóból 12 „dugaszt” csinál, így ennél
a típusnál kijelző csatlakoztatásához DisplayPort interfészt is lehet használni, lehetőség van
arra is, hogy közvetlenül a dokkolóhoz analóg fülhallató csatlakozzék, jack-dugaszon keresztül,
valamint SDHC kártyahely is került még a modellbe.

HAMA USB 2.0 HUB „PREMIUM ALU”
A kevés USB foglalat problémáját orvosolhatja a
Hama USB 2.0 HUB 1:3 „Premium Alu” USB elosztó
is. Az alumínium borítás elegáns külsőt kölcsönöz az
eszköznek, amely egy csatlakozóból hármat csinál. Az
USB 2.0 szabványból adódóan a legnagyobb adatátviteli
sebesség 40 MB/s körül alakul vele. A csatlakozók elég
távol kerültek egymástól ahhoz, hogy a csatlakoztatott
hardverek ne zavarják egymást, a beépített microSD/SD
kártyaolvasó pedig megkönnyíti a memóriakártyán tárolt
fájlok számítógépre másolását.

3 USB port + kártyaolvasó

HAMA „CALYPSO” BT HEADSET

12 óra üzemidő

Otthon azért lehetnek zavaró tényezők is, így jól jöhet, ha a külvilágot ki tudjuk kapcsolni.
Erre ideális a Hama Calypso vezeték nélküli fülhallgató, amely 4.2-es Bluetooth kapcsolatot használ, így telefonokkal, táblagépekkel, notebookokkal és tévékkel is kompatibilis,
ráadásul kihasználja a Bluetooth multipont kapcsolat lehetőséget is, így egyszerre két
készülékhez is tud kapcsolódni.A nagyméretű fülpárnák a hosszú távú használat során
is biztosítják a kényelmet, emellett pedig passzív zajszűrőként is tevékenykedek. A
fülhallgató további előnye, hogy vezetékes összeköttetéssel is használható, így akkor is
működik, amikor éppen töltjük. A dobozban lévő kábel ráadásul mikrofont is tartalmaz,
és van rajta egy kapcsolópanel is, amivel a – kompatibilis telefonoknál és táblagépeknél
– a zene és a hívások kezelésére van lehetőség.A fejhallgató akkumulátorát 3 óra alatt
lehet teljesen feltölteni, ami akár 12 órányi használatra elegendő.

HAMA UNIVERZÁLIS TABLET TARTÓ
Jól jöhet egy tablet tartó is; hiszen ha egyszerre többeknek is kell valamilyen eszköz a tanuláshoz/munkához, de nincs elég notebook, akkor
egy asztali tartóval egy 10 colos vagy nagyobb tabletet is pillanatok alatt
remek munkagéppé lehet változtatni. A tablet mellé elég egy billentyűzet
és máris indulhat a munka. A Hama 18250-as tablet tartó kecses megjelenésre ellenére elég robusztus ahhoz, hogy akár egy 1 kg-os tabletet is
simán megtartson. Alumíniumból készült, és minden 7-15 colos eszközzel
együtt használható. vagyis ezek szélessége 15,5 valamint 38,1 cm között
lehet. A tartófej 360 fokban forgatható, de arra is van mód, hogy a lábait
összecsukva egy falra szerelhető foglalatba helyezzük – ez az opció pedig
akár a konyhában is hasznos lehet internetes recepteknél.

7-15 col méretű készülékekhez

HAMA INTERNET/DIGITÁLIS RÁDIÓ „DIR3505MSCBT”
Az összeállítás végére pedig egy nem kifejezetten munka eszköz került, bár sokan
szeretik, ha szól valami a háttérben miközben dolgoznak. Többek között erre is ideális
a DIR3505MSCBT internet rádió. Az FM, DAB és DAB+ adások és internetes podcastok
vételi lehetősége mellett Spotify fiók is integrálható a készülékbe, otthoni hálózatra csatlakozva pedig bármilyen DLNA és UPnP forrást kezel. A készülékhez a zenei tartalmakat
Bluetooth kapcsolaton keresztül, közvetlenül USB-s adathordozóról, illetve akár jack
csatlakozóval is el lehet juttatni, sőt a modell még CD- lemezeket is lejátszik. Irányítani
az előlapi színes kijelző segítségével közvetlenül, vagy távirányítóval lehet, de az UNDOK
mobil alkalmazás révén akár mobiltelefonnal is vezérelhető, amely még a multiroom
funkciót is támogatja. Mindezek mellett pedig a hangminőségre sem lehet panasz, a
modellt ugyanis 30 wattos zenei teljesítmény jellemzi.
30 wattos zenei teljesítmény

További termékérdekességek, újdonságok
és hasznos tippek a hamablog.hu oldalon.

JEGYZET

ÚGY TŰNIK, TÚL VAGYUNK A JÁRVÁNYON, VAGY
LEGALÁBBIS ANNAK ELSŐ HULLÁMÁN. MOST AZTÁN
JÖHET A MATEK, HOGY MIT IS OKOZOTT A DOLOG
TÉNYLEGESEN, HOGYAN LEHETNE A KÁROKAT
ENYHÍTENI, ILLETVE HOGY MIRE LEHET SZÁMÍTANI
A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN. ÉS MIVEL ŐSZRE MÁR
KILÁTÁSBA KERÜLT EGY ÚJABB JÁRVÁNYHULLÁM,
ESETLEG EL LEHET KEZDENI FELKÉSZÜLNI ARRA IS.
BÁR AZ ERŐSEN KÉRDÉSES, HOGY VAN-E ÉRTELME
EGYÁLTALÁN, MERT NEM LESZ TÚL SOK GAZDASÁG,
SZEKTOR ÉS CÉG, AMI KÉPES LESZ AZT IS TÚLÉLNI.

Jegyzet
A

forgalom kulcsa a kereslet, ez nem igazán vitatható.
A mostani helyzetben viszont az a legérdekesebb, hogy a
kereslet eddigi alakulásában a gazdasági kilátások, a fogyasztói várakozások még nem érződnek egyértelműen. Az ugyan
tény, hogy az offline forgalom drasztikusan visszaesett, szinte el
is tűnt, és az ezzel párhuzamosan tapasztalható robbanásszerű online növekedés nem tudta kompenzálni a kiesést, vagyis a
kereslet csökkent. Azt viszont nem egyszerű megmondani, hogy
ennek mi a valódi oka. Nyilván sokan kerültek nehéz helyzetbe,
ami egyértelműen a fogyasztás csökkenését okozza, de azért azt
sem kell elfelejteni, hogy számos termékcsoportban növekedés
történt, illetve az sem kizárt, hogy az elmaradt vásárlások oka a
vásárlási lehetőségek korlátozása volt. Így aztán tisztább képet
csak a következő hónapok adnak majd, amikor már ténylegesen
a várakozások és lehetőségek határozzák meg a keresletet. Európa-szerte több felmérés készült már arra vonatkozólag, hogy mikor
állhat vissza a költés a járvány előtti szintre. Ezekből ugyan eltérő
mértékben, de az derül ki, hogy a 4-6 hónapot tartják a legtöbben
reális időtávnak. Mindez persze addig érvényes, amíg nem lesz egy
újabb járványhullám, mert az ismét felülír mindent, és nagyjából
gazdasági apokalipszissel fenyeget. Ezzel ezért ne is foglalkozzunk
egyelőre, mert az olyan lenne, mintha azon agyalnánk, hogy tornádóban hogyan fogjuk majd meggyújtani a szülinapi tortán a gyertyákat. Inkább nézzük meg azt, hogy az elmúlt két hónap milyen
következményekkel járhat. A web dübörög, bár az is látható, hogy
a hirtelen felfutásból mostanra kifogyott a szufla. Az online szektort illetően ennek ellenére sem a forgalom okozhatja a fejfájást,
hanem az, hogy mennyire sikerült a derült égből érkező extra karácsonyi szezonban lévő potenciált kiaknázni eredményesség szempontjából. Mert hát lehet örülni annak, hogy milyen ügyesen fűrészelünk, csak hát nem nagyon érdemes, ha éppen azon az ágon
ülünk, amit levágunk. De még ha sokat is hagytak a lehetőségben
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az online szereplők, panaszra azért nekik lehet a legkevesebb
okuk. A műszaki piac offline oldala azonban rendesen megitta
a levét a helyzetnek. Volt egyszer egy igen jelentős forgalomkiesés, ami az offline műszaki kereskedelmet megszabadította
egy nagyobb árréstömegtől. De ez csak a jéghegy csúcsa. Mivel nem volt forgalom, kiterjesztett garanciát sem lehetett túl
sokat eladni, ami megint csak nem kedvez a profittermelésnek,
és persze a hitelmoratórium révén a bankoktól érkező jutalékot
is egyre inkább csak nagyítóval lehet látni. És akkor még ott
vannak a bónuszok is, amiktől megint csak búcsút kell venni, hacsak a beszállítók nem hajlanak azok újratárgyalására,
vagy ha a forgalom az év hátralévő részében nem sokszorozódik meg. Utóbbira túl sok esély nincsen, de előbbi akár még
benne is lehet a kalapban. No de ezzel még mindig nincs vége
a dolognak, mert ha az idei évet csak veszteséggel tudják a kereskedők zárni, akkor bizony annak a hitelbiztosítók által adott
keretekben is lesz nyoma. Emiatt pedig nemcsak a kereskedőknek lehet oka aggódni, de a beszállítók is összerezzenhetnek. Na, most ez úgy nagyjából annyit jelent, hogy mindenkinek
forgalomra van szüksége, és nagyjából mindenáron. És hát mi
ilyenkor a standard recept? Az árgyalu. Ezt pedig csak el kell
kezdeni, és onnan nincs belőle kiszállás. Az árcsökkentés már
a 2008-as válság kapcsán is bizonyított, és megmutatta, hogy
az ilyen stratégiák milyen pikk-pakk képesek talpra állítani az
iparágat. De még ha akkor egy ilyen lépés jó is volt – nem volt
–, de ha elfogadjuk, hogy az volt –, nem volt –, akkor is van
különbség a mostani helyzethez képest. A legutóbbi világválság következtében sokan kerültek nehéz helyzetbe, ami egyik
oldalról a bevételeik csökkenésének volt köszönhető, másik
oldalról pedig a kiadások drasztikus emelkedésének tudható
be. A felvett hitelek költségei gyorsan és jelentősen emelkedtek, amit a háztartások kicentizett költségvetései egyszerűen
nem bírtak ki. Ilyen helyzetben pedig fel sem merülnek olyan
költések, amelyek nem elengedhetetlenek, mint a mosogatógép vagy az új porszívó. Ezzel szemben most a kiadási oldalon
nem jelentkezik extra többlet senkinél. Sőt az otthoni száműzetés átgondoltabb költekezést generált, a hiteltörlesztések
felfüggesztésével pedig sokaknál gyakorlatilag csökkentek a
havi kiadások. Vásárlóerő szempontjából ez azért nagyon nem
mindegy, még akkor sem, ha ez nem mindenkire igaz. A mostani krízis pedig a vásárlási szokásokat is módosította, illetve
a fogyasztói preferenciákra is hatással volt, valamint speciális
lélektani hatással is párosult, ami pedig a fogyasztási szerkezetben okoz változásokat. Mindez pedig a gyakorlatra is leképezhető. Azok a vásárlói rétegek, akik a leginkább sérültek a
helyzet miatt, nem fognak mosógépet, hűtőt, televíziót venni
azért, mert olcsóbb valamivel, a legnagyobb gondjuk a túlélés
lesz. Akik pedig nem érezték meg jelentősen anyagilag a dolgot, átrendezik költéseiket a pszichés hatások alapján. Például
nem mennek külföldre nyaralni, mert nem érzik biztonságosnak, így kevesebbet költenek, és marad pénzük egy új készülékre, amit igazán meg is érdemelnek, ha már a tengerpart idén
kimaradt. A járvány pedig a vásárlói preferenciákat is befolyásolta. A technológia hirtelen szükségessé vált, és ez megmutatta azt is, hogy az innovációra érdemes költeni, megéri jobb
készüléket venni, mert az bármikor jól jöhet. A fura az, hogy
az imént ecsetelt körülmények egy elég jó piaci potenciált vázolnak. Persze a kilátások, a bizonytalanság nyilván hatnak a
fogyasztásra, és azért a helyzet mégsem annyira rózsás: de ahhoz azért elég ez is, hogy érdemes legyen elgondolkozni azon,
hogy árcsökkentés helyett esetleg valahogy máshogy is lehetne pótolni a forgalmat.
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SELL7-ÚJDONSÁGOK
SELL Magazin Online –
a SELL Magazin YouTube-csatornája
Nézze meg háztartási
készülékekkel kapcsolatos videóinkat!

Digitális változat
Online is olvasna minket?
A magazin digitális
változatát megtalálja
weboldalunkon.

SELL az Instagramon
Legfrissebb tartalmainkért
keressen minket az Instagramon is!
SELL Magazin az Instagramon:
sell7_hu_insta

Interaktív vitafórúm
AZ OFFLINE JÖVŐJE
– szóljon hozzá Ön is a
témához! Csatlakozzon
Facebook csoportunkhoz
és fejtse ki véleményét a szakmát érintő
különböző kérdésekben!
Facebook: SELL interaktív – Szakmától
szakmának csoport

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL

Műszaki piac
egy kicsit másként
Kövesse a magazin Facebookoldalát, és ismerjen meg egy új
megközelítést is!
Facebook: Sell Magazin

Hírlevél
Szeretne az elsők között lenni,
akik a legfrissebb lapszám
tartalmairól értesülnek, vagy
csak online is böngészné a lapot?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön már a megjelenés előtt
a SELL tartalmairól!

Szakmai közösség

Kövessen minket
a LinkedIn-felületünkön is!

Mosogatógépek és szárítógépek
Vasalók és gőzállomások

A Navon kibővült hűtőszekrény és fagyasztó választékában immáron minden kivitel megtalálható, így a márka
kínálatában a termékkör teljes spektruma elérhető. A Navon szortimentben egy side by side készülék is helyet
kapott, illetve az alul- és felül fagyasztós modellek mellett kabinet hűtő változat is vásárlók rendelkezésre áll.
Valamint a megújult termékpalettát fagyasztó szekrények és ládák is kiegészítik.

NAVON HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK
A Navon választék a piaci igényekkel összhangban került kialakításra, így a termékpalettát alkotó modellek
energiahatékonyság, dizájn, felszereltség és funkcionalitás tekintetében is megfelelnek a jelenleg meghatározó vásárlói elvárásoknak. A készülékeket kedvező árszintjük és terméktulajdonságaik révén kiváló ár-érték
arány is jellemzi. A Navon termékek ugyanakkor megbízható minőséget is képviselnek, ezért a kínálatban
szereplő minden hűtő és fagyasztó 3 év jótállással kerül forgalomba.

TOTAL NO FROST W7 HŰTŐSZEKRÉNY
A GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK
AKÁR 15 NAPIG FRISSEK MARADHATNAK*
A Fresh Box+ páratartalom-szabályozó biztosítja
az optimális hőmérsékletet és páratartalmat.

15 év
GARANCIA
A MOTORRA

*Figyelembe véve a gyümölcsök és zöldségek átlagos súlyvesztését és vizuális minőségét. Belső vizsgálati eljárás.

