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Pressemeddelelse 19.01.2015       Hamborg, Tyskland 
  

Digital vægkalender:  
Slut med termin chaos - Hej Calou!  
 
Skal du hele tiden overføre dine terminer fra din m obiltelefon med hånden til din 
vægkalender? Nu er denne tid forbi! Hamborgs Start Up "TECHNIKmanufaktur" har 
udviklet et redskab ved navnet Calou: En vægkalende r med e-paper skærm, hvilken 
automatisk synkroniserer sig med din Smartphone. De t er planlagt, at Calou kommer 
på markedet om sommeren og finanseres ved hjælp af Crowdfounding. 
  
En smart kalender 
 
Calouen forbinder alle fordele af en klassisk kalender lavet af papir med dem fra en 
elektronisk kalender som Google eller iCloud. Det er det første produkt af sin art og for tiden 
findes der ingen konkurrancedygtige produkter. 
 
 E-paper i stedet for papir  
 
Med Calou er det slut med at overføre alle dine terminer med hånden: Den synkroniserer sig 
automatisk ved hjælp af WLAN med alle digitale kalender og Smartphones og viser alle 
kalender enheder hver for sig og er nemt at overskue. Desuden kan alle terminer nedskrives 
på touchskærmen med hånden. Skærmen er en strømsparende e-paper skærm, lige som 
det bruges hos eBook-Reader. Takket være batterier eller andre akkumulatoerer har Calou 
ikke brug for et irriterende ladekabel.  
 
Alt på et blik 
 
Ethver Smartphone kalender bliver repræsenteret i en kolonne hver for sig. På den måde får 
vi en overskuelig sammenstilling fx "Mor / Far / Barn / Barn" ligesom den ofte bruges hos 
almindelige vægkalender. 
Calouen er rund og lavet af træ. Dens forside er samtidig en magnettavle, på den måde er 
Calou en kalender og en opslagstavle på samme tidspunkt. 
 
 Apps ud fra Storen 
 
Som styresystem bruges den velkendte Android. Brugeren har såmed adgang til Google 
Play Store og kan installere forskellige Apps på Calouen. 
Der kan også programeres egne Apps på Calouen. Dermed er Calouen åbent for nye 
udviklinger, som fx Apps til opskrifter eller indkøbsseddler, Newsreader, et køkkenradio 
(takket være de indbyggede højtalere) og meget mere. 
 
 
 
 
 
 



2 von 2 
 

Variabelt brug 
 
Calou er hovedsaglig egnet til unge par, boligsammenslutninger eller familier med 
Smartphones, der er interesseret i et overskuelig oversigt over alle deres terminer. For dem 
er Calou et perfekt alternativ til en papirkalender, da det ikke længere er nødvendig at 
sammeligne alt med det håndskrevne. Calou er også til nytte for firmaer, myndigheder eller 
andre faciliteter, fx til at planlægge ferie eller brugen af konferencerum. 
 
 De næste skridt 
 
 Serieproduktionen af Calouen er tæt på: der er planlagt en levering af Calouen i sommeren 
2015. For at finansere de første produktioner planlægges der en Crowdfunding kampagne. 
Startdato er februar 2015. Som en del af Crowdfunding kampagnen kan interesserede 
reservere sig en Calou til et tilbudspris langt nede under den senere indkøbspris. Allerede nu 
er det muligt, at registrere sig på www.mycalou.com, for at får alle informationer i første 
hånd.  
Prisen bliver offentliggjort tidligt med starten af Crowdfunding kampagnen og vil ligge 
omkring størrelsen med prisen på en netbook. 
Vores prototyp er fuldstændig funktionsdygtig. Gerne vil vi demonstrere den i forbindelse 
med et besøg, desværre har vi lige for tiden ingen tester til rådighed. 
 
 Om os 
 
Calou er et produkt fra TECHNIKmanufaktur Hamburg, Tyskland. TECHNIKmanufaktur er et 
ungt startup fra Hamborg, blev oprettet af bremeren Hannes Dziggel i starten af 2014, for at 
omsætte Calouen. Calou og dens program blev selvstændig og uden finansielle 
understøttelser udviklet.  
 
Flere informationer, video og billedmaterialer: 
 
- Website: www.mycalou.com    
- Video: http://youtu.be/ErdP59OLw4M 
- Billedmaterialer: >> Download (7,34 MB, Format: jpg,  ZIP-File)  
   http://www.mycalou.com/pressrelease/pr1501-1/pictures-pr1501-1.zip 

- Text as PDF: >> Download PDF (0.15 MB) 
   http://www.mycalou.com/pressrelease/pr1501-1/pressrelease1501-1-dk.pdf 
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