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Mitsubishi Electric skal stille ut på CES 2020 i Las Vegas i USA 

Teknologier og produkter for ekstra komfortabel transport 

 

TOKYO, 17. desember 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil 

stille ut banebrytende bilteknologi og produkter for fremtidens MaaS-samfunn (Mobility as a Service) på 

CES 2020-utstillingen for forbrukerteknologi i Las Vegas i USA fra 7. til 10. januar. Mitsubishi 

Electric-utstillingen, organisert rundt temaet «Neste skritt innen mobilitet», vil være på stand nr.7529 i North 

Hall i Las Vegas Convention Center. 
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Sone og viktigste utstillingsgjenstander 

Hovedscenen  

- En konseptvideo projisert på storskjerm vil presentere vår visjon, «Neste skritt innen mobilitet», 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. 

Annet 

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

vekselrettere, vil bli utstilt.   

- Berøringspanelskjermer vil presentere våre tilknyttede avanserte teknologier, inkludert 

energistyringsteknologi og toveis trådløs strømoverføringsteknologi. 

- Et mobilt kartsystem (Mobile Mapping System – MMS) som samler inn, når kjøretøyer er i bevegelse, 

3D-posisjoneringsdata med høy nøyaktighet for bruk som grunnlag for å lage 3D-kart i HD, skal også 

stilles ut. 

 

### 

 

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 

 


