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 ٢٠١٨لعام  CESتشارك في معرض  Mitsubishi Electricشركة 

 تقنيات ومنتجات تهدف إلى توفير وسائل انتقال أكثر أمًنا وراحة في عصر التنقل الذكي

( اليوم أنها ستعرض مجموعة من ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠١٧ديسمبر  ٢٦طوكيو، 

التي تدعم تقنيات المساعدة على القيادة لتوفير وسائل انتقال أكثر أمًنا  EMIRAI4جات المتطورة، وتشمل سيارتها التجريبية التقنيات والمنت

في الس فيجاس بالواليات المتحدة األمريكية،  CESوراحة في عصر التنقل الذكي في إطار مفهوم "التوجه نحو سهولة التنقل"، في معرض 

 .في الصالة الشمالية ٥٦٠٩ بتقديم معروضاتها في الجناح رقم Mitsubishi Electricيناير. وستقوم  ١٢إلى  ٩في الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعروضات الرئيسية

 منطقة السيارات المتصلة

باحتوائها على الجيل القادم من تقنيات المساعدة على القيادة، وتشمل أحدث تقنية لواجهة  EMIRAI4تتميز السيارة التجريبية للتنقل الذكي  -

( للحصول على محتويات داخلية أكثر أماًنا وراحة، ونظام لمراقبة السائق مزود بكاميرا واسعة الزاوية HMIالربط بين اإلنسان واآللة )

خر  المحتملة، ونظام مششر يعرض إشارات ضوئية تحذيرية على أسط  الطريق لرصد حاالت النعاس وسلوكيات القيادة غير اآلمنة األ

 للقيام بشكل سريع لتنبيه المشاة والسيارات األخر  بالتحركات المقبلة للسيارة، مثل فت  أحد األبواب.

 

 

 

 ٢٠١٨لعام  CESفي معرض  Mitsubishi Electricجناح 

ص اإلنجليزي األصلي للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى الن

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتو  اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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صوت، كما توفر للراكب األمامي متطورة تتعرف على السائق من خالل ال HMIستتميز السيارة التجريبية لسوق أمريكا الشمالية بتقنية  -

 Mitsubishi Electricمساعدات متنوعة، ومن المتوقع أن يشدي ذلك إلى زيادة أواصر الصلة بين األشخاص وسياراتهم. كما ستعرض 

الرشية فكرتها حول القيادة اآلمنة باستخدام طائرات بدون طيار لتزويد السيارات ببيانات حول أحوال الطرق عند القيادة في ظروف 

 الضعيفة كما في الطرق الوعرة على سبيل المثال.

 HERE Technologiesسيتم عرض فيديو يوض  إمكانية توفير خدمات متطورة ذات قيمة إضافية وفًقا للموقع والتي تجري مناقشتها بين  -

 .Mitsubishi Electricو

 

 منطقة القيادة الذاتية

 ، والتي تخضع لالختبار الميداني على طرق سريعة فعلية.xAUTO-USستعرض هذه المنطقة سيارة القيادة الذاتية 

سيتم عرض مقطع فيديو توضيحي الختبارات القيادة الجارية في طرق عمومية للتأكد من تقنيات االستشعار الذاتي والقيادة القائمة على  -

 .Mitsubishi Electricالشبكة الخاصة بشركة 

 ت بميزة الخرائط ثالثية األبعاد عالية الدقة.ستعرض المنطقة أيًضا تقنيات ومنتجا -

 

 

### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٩٠مع أكثر من 
( شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥٠٣

ت واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدا
 Mitsubishi. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة البناء

Electric  ٤٢٣٨٫٦لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار 
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٧مارس  ٣١ر أمريكي(( في السنة المالية المنتهية في مليار دوال ٣٧٫٨مليار ين )

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٧مارس  ٣١يًنا للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١٢(بسعر صرف 

 


