
 

1/2 

 

 

 

 ١٣١٣ رقم بالنسبة للنشرة الفورية

 

 

 

 

 

 

 استفسارات العمالء

 
 اإلعالمية االستفسارات

 
 قسم العالقات العامة مركز التصمٌم الصناعً

 Mitsubishi Electricشركة  Mitsubishi Electricشركة 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/company/rd/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  
  

 

تكشف عن نظام ضوئي يستخدم ميزتي عرض إشارات على سطح  Mitsubishi Electricشركة 

 الطريق وعرض إشارات على جسم السيارة إلبراز تحركات السيارة بشكل واضح

 سٌتم عرض نظام اإلضاءة الخاص بالسالمة واألمان ضمن فعالٌات معرض طوكٌو للسٌارات فً دورته الخامسة واألربعٌن

 

( الٌوم عن نظامها الجدٌد لإلضاءة ٣٠٥٦)طوكٌو: Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٣٢أكتوبر  ٣١طوكيو،  

الخاص بالسالمة واألمان والذي ٌستخدم مٌزتً عرض إشارات على سطح الطرٌق وعلى جسم السٌارة من أجل تنبٌه المشاة والسائقٌن 

الخاصة بشركة  EMIRAI4. سٌتم عرض المٌزات المحددة للنظام الجدٌد مع السٌارة النموذجٌة اآلخرٌن بتحركات السٌارة وإجراءاتها

Mitsubishi Electric  والذي ستجرى فعالٌاته فً مجمع معارض ٧٥٠٢خالل معرض طوكٌو للسٌارات الخامس واألربعٌن لعام ،

Tokyo Big Sight نوفمبر. ٠أكتوبر وحتى  ٧٢ان فً الفترة من فً طوكٌو بالٌاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقوم النظام من خالل الجمع  األخرى.ٌقوم النظام بعرض إشارات ضوئٌة كبٌرة وسهل التعرف علٌها، تظهر بشكل واضح للمشاة وللسٌارات 

 بتنبٌه اآلخرٌن بشكل فعال، وذلك عندما ٌهّم السائق بالرجوع إلى الخلف أو فتح الباب. العرض على أسطح الطرٌق وجسم السٌارة بٌن مٌزتً

 وسة على سطح الطرٌقكمؤشر فتح الباب مع إضاءة مع مؤشر الرجوع للخلف بإضاءة معكوسة على سطح الطرٌق

 تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم 

 للحصول على التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRIC شركة

 قسم العالقات العامة
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والسٌارات األخرى الوقت الكافً تقوم الحركات الطبٌعٌة التً ٌقوم بها السائق بتنشٌط النظام بشكل تلقائً وسرٌع، مما ٌضمن منح المارة 

 للتصرف.

 

بالمائة من حوادث  ٣٥تضفً المؤشرات الضوئٌة للتواصل السرٌع مع السٌارات األخرى والمشاة مٌزات مهمة لألمان الخاص بالسٌارات. تقع 

بوضوح للمشاة فً الظالم على الحد السٌر الممٌتة على الطرق خالل فترة اللٌل، لذلك ٌتوقع أن ٌساعد عرض المؤشرات الضوئٌة التً تظهر 

باإلضافة إلى أن الحركات الخاصة بالسٌارات ذاتٌة القٌادة فً المستقبل قد ٌمثل تفسٌرها صعوبة على اآلخرٌن، لذا  من هذه الحوادث الممٌتة.

 بشكل فعال.قد تساعد مٌزات العرض فائق السهولة التً تستخدم المؤشرات الضوئٌة على توصٌل إجراءات هذه السٌارات 

 

لتحسٌن تقنٌات نظام اإلضاءة الخاص بالسالمة واألمان، وذلك للحصول على خدمة أمان  Mitsubishi Electricوبمرور الوقت، تخطط 

 محّسنة للسٌارات والحد من وقوع الحوادث.
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٤٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاال ًٌ ت شركة رائدة عالم

فضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن وتنمٌة ال
لتكون  Mitsubishi Electricخالل تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ا للمجموعة بمقدار شركة صدٌقة للبٌئ ًٌ ملٌار  ٦٢٢٣ملٌار ٌن ) ٦٧٦٣٢٣ة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمال
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٧٥٠٢مارس  ٦٠دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٧٥٠٢مارس  ٦٠األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ًٌنا للدوالر ٠٠٧*بسعر صرف 

 


