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Mitsubishi Electric inngår forlik i sak om åndsverk med tysk 

håndtørkerselskap 

 

TOKYO, 2. november 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har 

inngått forlik med Pearl GmbH om distribusjon av håndtørkerne sine. Mitsubishi Electric hadde hevdet at en 

bestemt håndtørker fra PEARL som ble solgt i Europa (Sichler Händetrockner NX-5125), krenket deres 

åndsverk, basert på EU-registrert design nr. 001811746-0001, som beskytter utseendet til håndtørkere.  

 

I forliket gikk Pearl med på å avslutte salget av Sichler Händetrockner NX-5125 i Europa og å kassere alle 

gjenværende krenkende produkter. 

 

Mitsubishi Electric har også gått til sak i forbindelse med krenkelse av åndsverk i Kina mot Taizhou Dihour 

Electrical Appliances Co., Ltd., en håndtørkerprodusent, og deres salgsselskap, Shanghai Jiecheng Electrical 

Appliances Co., Ltd., og krever at de stopper produksjon og salg av håndtørkere som påstås å være 

krenkende. 

 

Mitsubishi Electric ble verdens første selskap som utviklet og solgte en ny type håndtørker som blåser 

luftstråler på begge sider av hånden, og dermed skyver vannet av istedenfor å fordampe det, da de 

introduserte modellen Jet Towel
®
 i 1993. 

 

Jet Towel er et registrert varemerke for Mitsubishi Electric Corporation. 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med over 90 års erfaring med å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent verdensleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4238,6 

milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2017. For mer 

informasjon kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 112 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2017 


