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Raspberry Pi 3 lanseres på Kjell & Company
I dag fyller den populære ettkortsdatamaskinen Raspberry Pi fire år! I anledning dagen slippes en ny datamaskin-
modell som er både raskere og mer velutstyrt enn tidligere modeller. Kjell & Company er offisiell partner under 
lanseringen og tilbyr datamaskinen i butikkene og nettbutikken.

Raspberry Pi-datamaskinene har tatt verden med storm, og på kort tid har det blitt solgt flere millioner ek-
semplarer. Selv om de ikke er større enn et kredittkort, har de kraft nok til å fungere som alt fra mediespiller 
til kontrollerkort for roboter. De har også blitt populære som hjelpemiddel for å lære barn å programmere. En 
stor del av suksessen skyldes den lave prisen. Raspberry Pi-maskiner koster bare noen hundrelapper.

Det fullstendige navnet på den siste modellen er Raspberry Pi 3 Model B. ”Model B” innebærer at datamaski-
nen tilhører den mest funksjonsrike modellserien av Raspberry Pi-maskiner. Disse maskinene har flere USB-
porter, nettverksstøtte og HDMI-utgang med støtte for Full HD-oppløsning.

Nye Raspberry Pi 3 er tenkt å komplettere fjorårets modell (Raspberry Pi 2). Den har alle fordelene til forg-
jengeren, men har raskere prosessor som bygger på den moderne 64-bit-arkitekturen. Den er omtrent ti ganger 
raskere enn prosessoren i den første Pi-maskinen. Nye Raspberry Pi 3 har dessuten støtte for både WiFi og 
Bluetooth Smart.

- ”WiFi-støtten er en velkommen nyhet”, sier Fredrik Söderström, som jobber med Raspberry Pi-sortimentet 
hos Kjell & Company. ”Trådløse USB-nettverkskort var et av våre klart mest populære tilbehørsprodukter til 
Raspberry Pi 2.”

Med Raspberry Pi 3 utvides bruksområdene for den populære ettkortsmaskinen. Karl Emil Nikka (forfatter av 
bokserien ”Hvordan virker det?”) fikk ta en kjapp forhåndstitt på datamaskinen.

- ”Det er ingen tvil om at støtten for WiFi og Bluetooth Smart åpner for nye muligheter”, sier han. ”Raspberry 
Pi 3 kommer til å bli veldig populær for ’tingenes internett’ – eller IoT – som det kalles på engelsk.”



Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 3
Prosessor 32-bit ARM 64-bit ARM
Prosessorhastighet 0,9 GHz quad-core 1,2 GHz quad-core
RAM-minne 1 GB 1 GB
HDMI-utgang Ja (Full HD) Ja (Full HD)
USB-porter 4 stk. USB 2.0 4 stk. USB 2.0
Trådbundet nettverk 100 Mb/s 100 Mb/s
Trådløst nettverk - 150 Mb/s
Bluetooth - Ja (4.1)
Bluetooth Smart Ja (4.1)
Strømforsyning Micro-USB (5 V) Micro-USB (5 V)
Lagring Micro-SD-kort Micro-SD-kort
Utvidelse 40 GPIO-stift 40 GPIO-stift
Operativsystem Raspbian, Openelec (Kodi), Windows 10 IoT 

mfl.
Raspbian, Openelec (Kodi), Windows 10 IoT 
mfl.

Veil. pris 399 kr inkl. mva 499 kr inkl. mva

Raspberry Pi 3 har verdenspremiere i dag (29. februar) og antas å være på plass i flesteparten av Kjell & Com-
panys butikker i løpet av ettermiddagen.

For mer informasjon, kontakt

Karl Emil Nikka, Education manager
ke.nikka@kjell.com
+46 735-181 000

Om Kjell & Company

Kjell & Company har siden 1988 forsynt Sveriges privatkunder, bedriftskunder og offentlige sektor med til-
behør til hjemmeelektronikk. I oktober 2015 begynte selskapet å etablere seg i Norge. Det Malmøbaserte sel-
skapet har et riksdekkende butikknett med 89 butikker i Sverige samt 7 butikker i Norge, som sammen med en 
nettbutikk tilbyr Nordens største utvalg av tilbehør til hjemmeelektronikk. Alle butikkene lagerfører hele sorti-
mentet, dvs. over 9000 artikler, og selger disse ut fra et kunnskaps- og løsningsbasert perspektiv. Sortimentet 
presenteres i Kjell & Companys fullspekkede tilbehørskatalog, som oppdateres to ganger i året for å gjenspeile 
trender innen teknologi. Disse trendene gjenspeiles også i Kjell & Companys teknologibokserie ”Hvordan 
 virker det?”, som forklarer hvordan hverdagsteknologien virker, og hvilke muligheter den tilbyr.
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