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Mitsubishi Electric till utställningen på CES 2020 i Las Vegas, USA
Tekniker och produkter för extra bekväm transport
TOKYO, 17 december 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att
företaget visar upp banbrytande fordonstekniker och produkter för framtidens samhälle med MaaS (Mobility
as a Service) på CES 2020-mässan för konsumentinriktade tekniker i Las Vegas, USA, från 7 till 10 januari.
Mitsubishi Electrics utställning kretsar kring temat ”nästa steg inom mobilitet” och finns i monter nr 7529 i
Las Vegas Convention Centers norra hall.
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Zon och huvudutställningar
Stora scenen
- En konceptvideo som projiceras på en stor skärm presenterar visionen ”nästa steg inom mobilitet” som
möjliggör bekväm transport i framtidens MaaS-samhälle och bygger på ett brett utbud av avancerade
tekniker.
- Konceptmodellen EMIRAI S är utrustad med banbrytande teknik, t.ex. kommer ett innovativt
HMI-gränssnitt (människa-maskin) för förbättrad kommunikation inuti och utanför fordonet samt
biologisk sensorteknik för säker körning att presenteras.
Annat
- Produkter för allt från hybrid- till elbilar, till exempel kompakta och kraftfulla motorer och växelriktare
visas upp.
- Pekskärmar kommer att presentera vår relaterade avancerade teknik, inklusive tekniker för
energihantering och dubbelriktad trådlös kraftöverföring.
- Man kommer även presentera ett mobilt avbildningssystem (MMS, Mobile Mapping System) som samlar
in exakta positionsdata i 3D medan fordonen kör och använder dessa data för att skapa högupplösta
3D-kartor.
###
Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla
tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring
och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag
som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the
Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade en försäljning på 4 519,9 miljarder yen
(40,7 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. Här hittar du mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som angetts av Tokyobörsen
den 31 mars 2019
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