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Tyske Liebherr og britiske Smarter indgår samarbejde omkring 
intelligent opbevaring af fødevarer 
 
Ochsenhausen (Tyskland) – Liebherr, den tyske producent af køle-/fryseskabe, har 
indgået samarbejde med britiske connected home start-up Smarter, som leverer 
den trådløse teknologi. Dette samarbejde blev annonceret på IFA Berlin 2017, hvor 
begge virksomheder præsenterede deres samarbejde samt nye teknologi.  
 
Teknologien fra Liebherr tilbyder i forvejen sine kunder fuld kontrol over deres køle-/fryseskabe. 
Som et resultat af det nye samarbejde, teknisk ekspertise og hardware i topkvalitet fra Smarter, 
kan kunderne nu kigge ind i deres køleskab fra deres telefon eller tablet, selv når de ikke er 
hjemme.  
 
Det trådløse FridgeCam™ gør varerne i køleskabet synlige ved hjælp af digital billedoptagelse. 
Billedgenkendelsesprogrammet skaber derefter en fødevareliste af den opbevarede mad. Dette 
forsyner kunderne med mange fordele. De kan med lethed bevare overblikket over den 
opbevarede mad, lave indkøbslister og undgå at købe den samme ting to gange pga. uvidenhed 
om køleskabets indhold.  
 
I deres fælles bestræbelser på et forbundet hjem, kan Smarters patenterede og nye produkt, 
FridgeCam, nu sælges sammen med alle Liebherr SmartDevice køleskabe. Dette modulsystem 
giver begge parter muligheden for at accelerere deres markedsandel på connected home 
markedet med brugen af denne teknologi.  
 
FridgeCam™ fuldender muligheden for at tilbyde kunderne en fuld automatiseret 
indkøbsoplevelse. Ligesom Liebherr MIA-højttaler tillader kunderne at bruge stemmegenkendelse 
til at lave indkøbslister, er FridgeCam forbundet til Liebherr SmartDeviceBox. Denne teknologi 
giver adgang til en mere individuel kundepleje via det fulde overblik over køleskabets indhold samt 
dets indstillinger.   
 
Steffen Nagel, administrerende salgsdirektør for Liebherr:  
”I dette samarbejde med Smarter, kombinerer vi vore produkters holdbarhed og effektivitet med 
Smarters patenterede teknologi for at styrke Liebherrs position på connected home markedet. Det 
modulopbyggede FridgeCam™ gør det muligt for Liebherr at tilbyde en helt ny kundeoplevelse, 
som tilfører værdi i takt med, at vore produkters intelligens øges. Vi er begejstrede over at arbejde 
sammen med Smarter, som er ledende inden for connected kitchen start-up, og vi glæder os til 
fremtiden. ”  
 



Isabella Lane, administrerende direktør for Smarter:  
”Vi er glade for at annoncere Liebherr som vores første Smarter FridgeCam samarbejdspartner. 
Ved at tilføre vores teknologi til Liebherr, kan vi forstærke og ændre den måde, hvorpå vi handler, 
til gavn for millioner af kunder.  
Liebherr er en innovativ virksomhed, og de deler vores vision om en smartere fremtid.  
Dette samarbejder styrker begge virksomheders position på connected home markedet. ”  
 
Om Liebherr: 
Liebherr – Europas største privatejede producent af køle-/fryseskabe – blev etableret i 1954. Årligt 
sendes der mere end 2,2 millioner produkter ud fra vores produktionsvirksomheder. Mærket har 
udviklet sig til et af de førende inden for privat- og erhvervssektoren og er et symbol på kvalitet 
overalt i verden. Liebherr, en global leder af Premium køle/frys, er et familieejet firma med base i 
Tyskland. Med 63 års erfaring inden for køle/frys, sætter Liebherr tempoet med vedvarende 
produktinnovation og en proaktiv tilgang til en bæredygtig produktion.  
 
Om Smarter: 
Smarter er et prisvindende connected home firma med base i London. Stiftet i 2014 og nu én af 
verdens førende teknologileverandører. Smarter ændrer den måde, hvorpå vi lever og handler, 
ved at bruge teknologi til at spare tid, penge og energi. 
 
Ønskes yderligere information, kontakt venligst:  
 
Claudia Meindl (Liebherr) 
Claudia.meindl@liebherr.com 
https://smartdevice.liebherr.com 
 
Michael Hutchison (Smarter) 
E: michael@smarter.am 
P: +44 (0) 20 7096 3210 
www.smarter.am/presspack 
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