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Mitsubishi Electric CES 2018’e Katılacak  
Akıllı mobilite çağında daha güvenli ve avantajlı ulaşım imkanları sağlayan teknolojiler ve ürünler   

TOKYO, 26 Aralık 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün “Make the move to 
mobility” konsepti çerçevesinde akıllı mobilite çağında daha güvenli ve avantajlı bir ulaşım için geliştirdiği 
sürüş desteği teknolojisine sahip EMIRAI4 konsept otomobili dahil olmak üzere en yeni teknolojilerini ve 
ürünlerini 9-12 Ocak tarihlerinde ABD’nin Las Vegas kentindeki CES Fuarı’nda sergileyeceğini açıkladı. 
Mitsubishi Electric, ürün ve teknolojilerini kuzey salonunda 5609 numaralı stantta beğeniye sunacak.   
 

 
  Mitsubishi Electric’in CES 2018 Standı 

Fuarda Sergilenecek Yenilikler  

Bağlantılı Alan  

- EMIRAI4 akıllı mobilite konsept otomobili, daha güvenli ve konforlu iç mekan için en yeni insan makine 
arayüzü (HMI, Human Machine Interface) teknolojisi, direksiyon başında uyuklama ve potansiyel tehlike 
yaratabilecek diğer sürücü davranışlarını izlemek üzere geniş açılı bir iç kamera ile desteklenen sürücü 
izleme sistemi ve diğer araçları ve yayaları aracın kapısının açılması gibi planlanan araç aksiyonları 
hakkında sezgisel olarak uyarmak üzere yol zeminine ışıklandırmalı ikazlar yansıtan özel bir sistemin de 
aralarında bulunduğu yeni nesil sürüş desteği teknolojilerini içeriyor.  
- Kuzey Amerika pazarına tanıtılacak olan demo otomobili, farklı sürücüleri seslerinden tanıyan ve ön 
koltukta oturan yolculara çeşitli konularda destek sağlayarak insanlar ve araçları arasındaki ilişkinin daha 
da güçlendirilmesine zemin hazırlayan ileri bir HMI teknolojisi içerecek. Mitsubishi Electric ayrıca arazi 
koşulları gibi görüş imkanının kısıtlı olduğu ortamlarda yol koşulları hakkında sürücülere bilgi vermek 
üzere havadan drone’ların kullanıldığı özel güvenli sürüş konseptini tanıtacak.  
 



 
- Ayrıca HERE Technologies ile Mitsubishi Electric arasında görüşmeleri süren ve katma değer 
sağlayacağı öngörülen ileri lokasyon bazlı bir hizmet olasılığının açıklandığı bir video gösterimi yapılacak.  
  

Sürücüsüz Araç Alanı  

Bu alanda, halen otoyollarda saha testlerinden geçmekte olan xAUTO-US sürücüsüz otomobil sergilenecek.  
- Mitsubishi Electric’in oto sensörlü ve ağ tabanlı sürüş teknolojilerini doğrulamak üzere kamusal yollarda 
yürütülen sürüş testlerinin yer aldığı bir video gösterilecek.  
- Alanda aynı zamanda yüksek kesinlikli 3D haritalandırma teknolojileri ve ürünleri tanıtılacak.  

  

###  

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı 
aşkın tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici 
elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve 
elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle 
zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar yen (37.8 
milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  
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