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Tegning av Mitsubishi Electrics stand på CES 2019 
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Mitsubishi Electric skal stille ut på CES 2019 i Las Vegas i USA 

Elektriske, autonome og tilkoblede bilteknologier og -produkter for smartmobilitet 

 

TOKYO, 20. desember 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

stille ut innovative bilteknologier og -produkter, inkludert kjøreassistansekonseptbilen EMIRAI4, for 

tryggere og mer praktisk transport i smartmobilitetens tid på CES 2019-messen for forbrukerteknologi i Las 

Vegas i USA fra 8. til 11. januar. Mitsubishi Electrics utstilling, organisert rundt temaet «Realize your 

mobility ambitions», vil være på stand nr.7529 i North Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 
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Viktigste utstillingsgjenstander 

Tilkoblet sone 

- Den nyeste versjonen av smartmobilitetskonseptbilen EMIRAI4
*
 (2019) har neste generasjons 

kjøreassistanseteknologier, avanserte menneske-maskin-grensesnitteknologier (HMI – Human-Machine 

Interface) og andre Mitsubishi Electric-teknologier for bilelektrifisering, autonom kjøring samt 

nettverkstilkobling. Under CES 2019 vil Mitsubishi Electric presentere to nye teknologier i EMIRAI4 

med den realistiske teksturuttrykksteknologien, kalt Real Texture
®

, og indikatorteknologi for 

bakkebelysning. Real Texture LED-dashbordskjermen uttrykker metallisklignende overflater på en 

realistisk måte ved å justere glans og skygge i henhold til personens synsvinkel. Indikatorer som lyser opp 

bakken, for svinging, åpning av dør osv. projiserer animerte belysninger på veioverflater rundt bilen for å 

gi svært intuitive advarsler som er lette å se, om beregnede bevegelser for bedre veisikkerhet, selv i dårlig 

vær, inkludert snø. 

- En demonstrasjonsbil for det nordamerikanske markedet kommer til å ha et multiskjermsystem og et 

droneassistert søkesystem for ledige parkeringsplasser. 

- Eksempler på bruksområder for avanserte stedstjenester som studeres i fellesskap
**

 av HERE 

Technologies og Mitsubishi Electric, kommer også til å bli stilt ut. 

* Mitsubishi Electric presenterer konseptbilen EMIRAI4 Smart Mobility 

http://www.MitsubishiElectric.com/news/2017/1016.html (16. oktober 2017) 

** HERE and Mitsubishi Electric team up to offer advanced location services for autonomous cars 

http://www.MitsubishiElectric.com/news/2017/1027.pdf (27. oktober 2017) 

 

Sone for autonom kjøring 

- Denne sonen vil presentere den selvkjørende testbilen xAUTO-US og tilhørende selvkjørende teknologier 

for selvfølende og nettverksbasert kjøring, som gjennomgår felttesting på faktiske motorveier i USA. 

 

Elektrifiseringssonen 

- Denne sonen vil presentere Mitsubishi Electrics elektrifiseringsutvalg av motor- og vekselretterprodukter 

samt produkter for innebygde ladere for elektriske hybridbiler (HEV – Hybrid Electric Vehicles) og 

elektriske batteribiler (BEV – Battery Electric Vehicles). 

 

Real Texture er et registrert varemerke for Mitsubishi Electric Corporation. 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder 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 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 

 


