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En yeni teknolojiler ve ürünler —4K lazerden LCD TV’lere ve uydulara kadar—ve uygulamalı demolar
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 7 ila 11 Ekim tarihleri arasında Japonya’nın Chiba kentindeki
Makuhari Messe sergi sarayında düzenlenecek CEATEC JAPAN 2014 fuarına katılacağını açıkladı. “Mitsubishi
Electric hayatımızda her zamankinden daha çok yer tutuyor – 4K televizyonlardan dış mekanlara kadar her yerde,
Mitsubishi Electric teknolojileri geleceğimizi şekillendiriyor” temasıyla fuarda yer alacak olan şirket, 2’nci Salonda,
“Yaşam Tarzı & Toplum Sahnesi” alanında 2L43 numaralı stantta ileri teknolojilerini ve ürünlerini beğeniye
sunacak.
Stantta ultra-yüksek çözünürlüklü (Ultra-HD) 4K lazer LCD televizyonlar, uzay sistemleri için inovatif teknolojiler ve
ürünler ile diğer Mitsubishi Electric faaliyet kollarında geliştirilen ürünler yer alacaktır. REAL 4K Sahnesinde,
ziyaretçiler Mitsubishi Electric Real 4K’nın muhteşem görüntü ve ses kalitesini tecrübe edecekler ve şirketin görselişitsel teknolojiye nasıl bir yeni bir seviyeye taşıdığını kendi gözleriyle görecekler. Uzay Sahnesi, ziyaretçilerin
uyduların iletişim, konumlandırma ve gözlemde oynadığı yeri doldurulamaz rolü ve ayrıca Mtisubishi Electric uzat
teknolojilerinin, ürünlerinin ve sistemlerin tüm dünyada toplum ve insan yaşamını ne şekilde desteklediğini
anlamalarına yardımcı olacak.

Mitsubishi Electric Standı Temsili Resmi
Alanlar ve Temel Sergi Unsurları
Yaşamlarımızı Daha Eğlenceli ve Konforlu Kılmak
• LS1 Serisi 4K Ultra-HD Lazer LCD TV’nin eşsiz üç boyutlu görüntü kalitesini yaşayabilir ve özel olarak oluşturulan
alanda güçlü, orijinal ses kalitesini tecrübe edebilirsiniz.
• Mitsubishi Electric’in DIATONE SOUND.NAVI işitsel/navigasyon sistemiyle zenginleştirilen bir arabada
oturabilir ve ileri DIATONE işitsel teknolojilerinin sunduğu yüksek ses kalitesini işitebilirsiniz.
• Mitsubishi Electric’in araç içi Cihaz Operasyonu için geliştirdiği, kullanıcıların gerçekleştireceği operasyonları
tahmin eden orijinal Ultra-sade İnsan-Makine Arayüzünü (HMI) test edebilirsiniz. Uzaydan Toplumu ve
Günlük Yaşamı Desteklemek
• Özel gözlükler izleyeceğiniz sanal-realite demosu sırasında TURKSAT-4A Türk iletişim uydusunun boyutu ve
yapısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
• Mitsubishi Electric Yarı-zenit Uydu Sistemini görebilir ve konvansiyonel sistemlerin çok ötesindeki yüksek
kesinlik veren konumlandırma kabiliyetleri hakkında demo izleyebilirsiniz.
• İleri Kara Gözlemleme Uydusu 2 (ALOS-2) sunumu izleyebilirsiniz.
• Uydularda kullanılan karbon fiber takviyeli plastik kompozit malzemeleri içeren hafif, yüksek performanslı,
endüstriyel kullanım amaçlı havalandırma fanlarının sunumunu gözlemleyebilirsiniz.
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Daha Varlıklı Bir Toplum Yaratmak
• Arabadan eve (V2H) sistemler gerçekleştirmek için elektrikli araçlarda kullanılan güç şartlandırıcılarını
inceleyebilirsiniz.
• Akıllı telefonlara bağlı güvenlik kameralarından yararlanılarak uygulanan yüz doğrulama sisteminin
demosunu izleyebilirsiniz.
• Mitsubishi Electric’in smartstar® iletişim ağ geçidini kullanan bir uzaktan gözetim sisteminin küçük ölçekli
ofisler için çeşitli iletişim
fonksiyonlarını tek bir sistemde nasıl birleştirebileceğini görebilirsiniz.
• Mitsubishi Electric Partikül Terapi Sisteminin bir modelini görebilir ve Japonya’da nerelere kurulduğunu
öğrenebilirsiniz.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 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 bir dünya lideri 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 2014’te sona eren mali yılda 4.054,3 milyar Yen (39,3 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.MitsubishiElectric.com
*Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2014’te ilan edilen 1 USD = 103 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

