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Svenska myFC låter 3 Sveriges kunder betatesta nya
innovativa mobilladdare
Stockholm 13 oktober, 2014
Det svenska innovationsföretaget myFC genomför världens största användartest av
bränslecellsladdare tillsammans med mobiloperatören 3 Sverige. Under två månader
kommer ett antal utvalda användare att få testa två typer av bränslecellsdrivna laddare
från myFC. Testet görs för att utvärdera kommande bränslecellsdrivna mobilladdare
tillsammans med mycket aktiva användare av smartphones och surfplattor, och är ett
stort steg närmare en kommersiell massmarknadsprodukt för detta segment. Testerna
kommer att utföras under oktober och november månad 2014.
En tidigare undersökning visar att behovet och intresset av en portabel laddare som inte
behöver eluttag är stort – särskilt bland höganvändare och yngre mobil- och
surfplatteanvändare*. Hela 80 % av all smartphoneanvändare ser ett behov av en sådan
laddare. Eftersom det i nuläget är få som överhuvudtaget använder någon typ av laddare,
bedöms marknadspotentialen som mycket stor.
Det svenska innovationsföretaget myFC har sedan tidigare utvecklat en unik
bränslecellsladdare som drivs på vatten och salt som har funnits på marknaden sedan 2013.
Laddaren skapar sin egen elektricitet och gör användaren helt oberoende av eluttag. För att
ytterligare förfina tekniken så att den motsvarar användarnas krav kommer myFC i testet att
utvärdera olika typer av bränslen som gör laddaren ännu enklare att använda samtidigt som
kostnaden per laddning pressas.
Testet kommer att rikta sig till ett urval mycket aktiva användare av smartphones och
surfplattor i mobiloperatören 3 Sveriges kundbas, med hög användning av tjänster såsom t ex
roaming, där behovet av laddarlösningar bedöms vara som allra högst.
”Det känns kul att kunna erbjuda våra kunder att testa en så pass spännande och innovativ
produkt som myFC har tagit fram. Intresset för att testa laddaren har varit stort, vilket tyder på
att produkten tilltalar våra kunder”, säger Kamran Alemdar, Pr- och informationschef på 3.
”Redan med vår första myFC PowerTrekk kunde vi demonstrera att vi hade en teknik som
håller för kommersiella tillämpningar. Den senaste modellen myFC PowerTrekk 2.0 bevisar
att vi är på rätt väg. Vi jobbar nu vidare med olika typer av bränslen för att få fram en
mobilladdare som är anpassad för att nå den breda massan av mobilanvändare och där
kostnaden kan pressas ytterligare”, säger Björn Westerholm, CEO på myFC..

* Enligt en undersökning utförd i juli 2014 av undersökningsföretaget Yougov på uppdrag av myFC.
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Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med
bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för
små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett
svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX
First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information,
besök www.powertrekk.com

