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Smartphone og tablet
har taget over
1,3 millioner smartphone og 453.000 tablets købt i 2012, viser tal fra BFE
Smartphone er blevet lig med mobiltelefon:
- Smartphone har i dén grad taget over: I 2012 blev der solgt 1,3 millioner smartphones mod
lige under 200.000 »almindelige« mobiltelefoner. Og det afspejles også i bestanden: I de danske husstande er der nu 3,8 millioner smartphones og 2,6 millioner »almindelige« mobiltelefoner, fortæller kommunikationschef Erling Madsen fra Branchen ForbrugerElektronik.
Tallene fremgår af BFE’s årlige forbrugerundersøgelse, som TNS Gallup gennemførte i januar
med deltagelse af 2.116 forbrugere.
Kigger vi på de indbyggede funktioner, så er GPS, mp3-afspiller og kamera blevet noget nær
en standardfeature.
Knapt fire ud af ti smartphones er Apples iPhone, mens hver fjerde er fra Samsung. For »almindelige« mobiltelefoner er hver anden fra Nokia - og samlet set er hver tredje købte smartphone i 2012 fra Apple og hver femte fra Samsung.
Listen over de mest solgte mærker af smartphone ser således ud: 1. Apple. 2. Samsung. 3. HTC.
4. Nokia. 5. Sony/Sony Ericsson. 6. LG. 7. Huawei. 8. Blackberry.
Almindelige mobiltelefoner: 1. Nokia. 2. Samsung. 3. Doro. 4. Sony Ericsson. 5. LG.
Laptop overhalet af tablet
Smartphone og tablets er to vækstområder, som begge indgår i begrebet »den 2. skærm«,
hvor blandt andet indhold fra disse enheder deles med fjernsynsskærmen og omvendt. Og
tablets er også stærkt på vej frem:
- Siden 2005, hvor laptop fortrængte desktop-computeren, har salget af laptop, bortset fra et
enkelt år, ligger pænt over en halv million. Det er faldet til 425.000 i 2012, og er blevet overhalet af tablet med i alt 453.000 stykker. En stigning på 63.000 tablets i forhold til året før, siger
Erling Madsen.
Faldet i laptopsalget kan måske også forklares med den store mængde computere, der er i de
danske hjem, som derfor er dækket godt ind: Knapt 4,5 millioner laptop, 2,6 millioner desktop,
1,2 millioner tablet, 700.000 netbook og 118.000 e-readere.
En guldgrube af informationer!
Branchen ForbrugerElektronik ligger inde med masser af baggrundsinformationer.
Pressen er derfor altid velkommen til at kontakte BFE for at få informationer, kommentarer og kontakter i branchen.
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