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Mitsubishi Electric stiller ut på Tokyo Motor Show 2019 

Teknologier og produkter for ekstra komfortabel transport 

TOKYO, 1. oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

stille ut en rekke avanserte teknologier og produkter for fremtidens MaaS-samfunn (Mobility as a Service – 

mobilitet som tjeneste) på Tokyo Motor Show 2019, som finner sted på utstillingskomplekset Tokyo Big 

Sight fra 24. oktober til 4. november. Mitsubishi Electric vil ha en futuristisk konseptmodell som heter 

«EMIRAI S», hvor «S» står for «Shared» (delt), «Service» (tjeneste) og «Safety» (sikkerhet) på stand nr. 

W4204 i West Hall 4. 
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Illustrasjon av Mitsubishi Electrics stand Illustrasjon av av EMIRAI S 

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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Soner og hovedutstillinger 

Hovedscenen  

- En konseptvideo projisert på storskjerm vil presentere vår visjon, «Mobilitet for bedre dager», som gjør 

det mulig med komfortabel transport i det fremtidige MaaS-samfunnet basert på en lang rekke avanserte 

teknologier. 

- Konseptmodellen EMIRAI S, utstyrt med banebrytende teknologi, som et nyskapende 

menneske-maskin-grensesnitt for å forbedre kommunikasjon både innenfor og utenfor kjøretøyet samt 

biologisk sensorteknologi for sikker kjøring, vil bli utstilt. 

Sone for autonom kjøring  

- Denne sonen vil vise frem det selvkjørende kjøretøyet, xAUTO. 

- En AR-visning vil presentere en rekke viktige produkter for autonom kjøring. 

- En video introduserer våre eksperimentelle aktiviteter på autonom kjøring i områder der kart med høy 

nøyaktighet ikke er tilgjengelige, og på fullstendig autonom kjøring i spesifiserte områder. 

Elektrifiseringssonen 

- Produkter for alt fra hybridbiler til elektriske biler, som kompakte motorer og høyeffektsmotorer og 

vekselrettere, vil bli utstilt.  

Annet  

- Berøringspanelskjermer vil presentere våre tilknyttede avanserte teknologier, inkludert 

energistyringsteknologi og toveis trådløs strømoverføringsteknologi. 

- Biologisk sensor- og stemmesepareringsteknologier installert i EMIRAI S vil bli demonstrert. 

 

### 

 

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 inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 

søndag 31. mars 2019 

 


