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SLANK en  
ELEGANT DESIGN 

De Midea Mission Pro airconditioner zal door het slanke design precies 
passen in uw interieur. Door de efficiënte invertertechnologie levert 

deze unit een hoge standaard van comfort.

Stijlvol

Glad

Kromming

Design

Verborgen display

Arctic Fox afstandsbediening
De afstandsbediening heeft een exclusief uiterlijk met een ergonomisch design en is 
eenvoudig te bedienen door de ‘touch-gevoelige’ knoppen. Tevens heeft de Arctic Fox 
afstandsbediening standaard een 27% groter display dan de ‘normale’ afstandsbedieningen. 
Dit zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring.

Verbeterde knoppen-
lay-out voor gemak

Intuïtieve bediening

2

UITERLIJK



KOELEN/VERWARMEN
Snel koelen

Tropische Inverter *

Lange afstand 
koeling

De Midea airconditioners 
maken gebruik van de 
hoge frequentie opstart-
technologie. Hierdoor zal 
de unit in een zeer korte 
tijd een sterke stroming 
van koele lucht genereren 
waardoor de ruimte  
zeer snel op de juiste 
temperatuur zal zijn.

*Alleen toepasbaar op geselecteerde modellen

De geavanceerde ‘Tropical’ compressor is ontworpen voor de meest extreme 
omstandigheden. Zo kunt u, zelfs wanneer de buitentemperatuur 60 °C bedraagt,  
nog steeds comfortabel genieten. 

De grote ventilator en 
het geoptimaliseerd 
luchtkanaal kunnen 
uw gehele kamer de 
hele zomer van koele 
lucht voorzien.
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KOELEN/VERWARMEN

COMFORT

Verwarmen bij lage omgevingstemperatuur
Door deze Midea-technologie levert de unit warmte bij zeer lage buitentemperaturen. Hierdoor blijft u lekker warm tijdens de 
winterperiode.

Airconditioner met verwarming bij lage 
omgevingstemperatuur

Gewone airconditioners

KOUD HEET    

10 minuten na 
starten

10 minuten na 
starten

30 minuten na 
starten

30 minuten na 
starten

Hoge frequentie compressortechnologie

Hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe hoger de frequentie van de 
compressor zal zijn. De frequentie van de compressor kan oplopen tot  
120 Hz en de ventilatorsnelheid kan een maximum bereiken van 950 RPM.

Verwarmingsriem

De lage omgevingstemperatuurkit is uitgerust met een PTC 
verwarmingsriem om te voorkomen dat water en sneeuw zich  
ophopen op het frame.

Traploze comforttechnologie
Door de traploze aanpassing van de compressor en motoren blijft de 
kamertemperatuur erg stabiel. Dit zorgt voor een verhoogd comfort en 
tegelijkertijd bespaart u op uw energierekening.

Traploze inverter modus

Normale modus

60 km/h

40 km/h

0 km/h

50 km/h

60 km/h

60 km/h

0 km/h

70 km/h

TemperatuurgrafiekNormale modus

Traploze inverter modus
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ENERGIEBESPARING
iECO Modus
De airconditioner is uitgerust met de innovatieve iECO-technologie. Met deze energiebesparende functie kunt u zorgeloos tot wel  
8 uur lang optimaal genieten van een verkoelend comfort.

DC Inverter
Door de full DC invertertechnologie is de Midea airconditioner nog stiller en gaat deze nog efficiënter met energie om zonder dat 
het ten koste gaat van het comfort.

iECO 
Modus

Normale 
modus

iECO Modus is beschikbaar 
via de koelmodus

DC compressor

DC buitenmotor

DC 
binnenmotor
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ENERGIEBESPARING
Versnelling wisselen
De Midea inverter levert drie verschillende vermogensopties: 
50%, 70% en 100%. 
U kunt een lager niveau kiezen om energie te besparen.

P
ow

er input

930W

645W

1297W

100% 75% 50%

*Neem 12.000 BTU als voorbeeld. Testomstandigheden: koelmodus. De ‘Versnelling Wisselen’ functionaliteit is alleen 
beschikbaar in koelmodus.

Bill control functie
Gebruik de ‘Bill Control’ functie in de Midea-app om uw energieverbruik en energiebesparing te 
bekijken. Tevens kunt u tarieven invoeren om de mogelijke kosten volledig te beheren.
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AIR MAGIC
Verwijdering van bacteriën  
en stoffen
De Air Magic Technologie produceert miljoenen positief en 
negatief geladen ionen. Deze geladen ionen elimineren de 
bacteriën en virussen in de lucht van de kamer.

Verse lucht
Door de Air Magic Technologie voelt de 
omgeving aan als een gezonde bosrijke 
omgeving.

99,9% 
sterilisatie

BETROUWBAAR en 
DUURZAAM
Diamantvormige buitenunit
Het buitendeel, dat eruit ziet als een geslepen diamant, heeft een aangenaam uiterlijk. Tevens zorgt de T-vormige bovenkant bij 
plaatsing  voor extra stabiliteit van de componenten. Door het slimme bionische ontwerp van het fanblad (dit heeft het uiterlijk 
van ‘Archimedes’) en het fraaie aanzien van de luchtinlaat in het buitendeel, wordt het geluid tot een minimum beperkt.

T-vormige bovenkant

Diamant vormig ontwerp

Luchtuitlaat in de vorm van 
Archimedes-schroef

Bionisch ventilatorblad
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HONDEN
HAAR

POLLEN 
VAN 

PLANTEN
DODE 

HUISSTOF
MIJTEN

BACTERIËN

SCHIMMELS

UITLAAT
GASSEN ROOK

AIR MAGIC
Dubbele filtratie
Het dubbele filtratiesysteem verwijdert grondig alle schadelijke stoffen om verse en schone lucht 
te kunnen leveren.

High Density PreFilter
STAP 1

Verzamelt stof

Verzamelt pollen (allergenen), rook, microstof (> 0.3 um)

STAP 2
Micro Protection Filter

Self Cleaning
De self-cleaning functie van het binnendeel 
laat de ventilator omgekeerd draaien. Hierdoor 
worden alle bacteriën uit het condenswater 
afgevoerd.

Hydraterende huid
Air Magic is niet alleen handig voor het bewaken van de 
luchtkwaliteit, maar ook goed voor uw huid. Watermoleculen 
die worden verspreid door Air Magic hydrateren uw huid, 
waardoor u zich op uw best voelt.

Voor Na
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SMART TECHNOLOGIE
App-bediening  
op afstand
Bedien de airconditioner en stel 
de timer in, gemakkelijk via de 
app op uw smartphone. U kunt 
de airconditioner van tevoren 
inschakelen en genieten van een 
koele kamer zodra u thuiskomt.

Intuitieve user interface
Met een simpele veegbeweging kunt u de airconditioner in- of uitschakelen en de 
gewenste modus en temperatuur selecteren.

Weektimers
Stel timers in voor de airconditioner voor de hele week. Kies wanneer hij in- of uitschakelt en herhaal dit per week 
om te kunnen genieten van koele en verse lucht wanneer u wilt.
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TVOC HCHO H2S NH3STOF

Smart Reminder

DEELTJES FRISSE 
LUCHT

SMART TECHNOLOGIE
Slimme slaapcurve
Naast de geoptimaliseerde slaapcurve, die speciaal ontwikkeld is voor ouderen, 
jonge mensen en kinderen, is het ook mogelijk om de curve volledig aan te 
passen naar uw persoonlijke wensen. Dit zorgt voor een uiterst fijne nachtrust.

Dubbele filters met schoonmaakherinnering * 
De  Midea airconditioner is uitgerust met dubbele filters die u beschermen tegen allerlei 
schadelijke deeltjes in de lucht. Ook zal de Midea smart-app u er aan herinneren wanneer het tijd 
is om de filters te reinigen zodat u altijd verzekerd bent van de meest schone lucht.

Jonge Mensen Slaap Modus Ouderen Slaap Modus Kinderen Slaap Modus DIY Slaap Modus

*Alleen toepasbaar op 
geselecteerde modellen

Slimme diagnose 
De Mission met invertertechnologie is uitgerust met een automatische storingsfunctie. Deze kan 
tot 97 typen parameters monitoren en u een melding geven via zowel de app als het display.
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SETNAAM MISSIONPRO27R32 MISSIONPRO 35R32 MISSIONPRO53R32 MISSIONPRO70R32

CAPACITEIT

Koelcapaciteit kW 2,64 (1,03-3,22) 3,52 (1,38-4,31) 5,28 (1,96-6,21) 7,03 (2,11-8,44)

SEER W/W 8,3 7,5 7,7 7,2

Energieklasse koeling w A++ A++ A++ A++

Verwarmingscapaciteit kW 2,93 (0,82-3,37) 3,81 (1,07-4,38) 5,57 (1,38-6,98) 7,62 (1,55-9,44)

SCOP W/W 4,6 4,6 4,0 4,0

Energieklasse verwarming (H/A) A++ A++ A+ A+

SCOP W/W 5,6 5,6 5,1 5,4

Energieklasse verwarming (H/W) A+++ A+++ A+++ A+++

Verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 2,26 2,94 4,30 5,88

Luchtstroom binnenunit L/M/H m³/h 240/370/440 270/440/500 500/590/750 550/700/1050

Luchtstroom buitenunit m³/h 1980 1980 2100 3300

ELEKTRICITEIT

Voeding V / Hz / Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph

Afzekerwaarde (traag) A 16 traag 16 traag 16 traag 16 traag

Voedingskabel mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Stuurkabel mm² 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Opgenomen vermogen koelen W 915 961 1591 2412

Opgenomen vermogen verwarmen W 847 986 1418 2189

Bedrijfsstroom A 3,68 4,28 6,17 9,52

Bedrijfsstroom max A 9 10 14 18

GELUID

Geluidsdruk binnenunit S/L/M/H op 1m. dB(A) 19/24/31/39 19/24/32/40 22/24/33/42 21/26/37/48

Geluidsdruk buitenunit dB(A) 55,5 55,5 56 59

AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT

Afmeting (BxDxH) mm 810x200x300 810x200x300 980x225 x325 1090x235x338

Gewicht kg 7,4 8,3 10,7 13

AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT

Afmeting (BxDxH) mm 800x333x554 800x333x554 800x333x554 845x363x702

Gewicht kg 28,5 28,5 36,9 49,7

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Type/GWP R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675 R32 / 675

Vulling/voorgevuld tot/bijvulling kg / m / g/m 0,65 / 5m / 12g / m 0,69 / 5m / 12g / m 1,25 / 5m / 12g / m 1,60 / 5m / 24g / m

Diameter vloeistof-/-gasleiding inch 1/4” x 3/8” 1/4” x 3/8” 1/4” x 1/2” 3/8” x 5/8”

Max. leidinglengte m 25 25 30 50

Max. hoogteverschil m 10 10 20 25

BEDIENING

Infrarood afstandsbediening RG58F(2H)BGED RG58F(2H)BGED  RG58F(2H)BGED  RG58F(2H)BGED  

WERKGEBIED

Werkgebied koelen °C -15 - +50 -15 - +50 -15 - +50 -15 - +50

Werkgebied verwarmen °C -25 - +30 -25 - +30 -25 - +30 -25 - +30

Bediening

Standaard: Infra-rood afstandsbediening 
RG58F(2H)BGED

Optie: 
WIFI module
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OVER MIDEA AIRCONDITIONERS
De Midea Groep is één van de grootste fabrikanten in de wereld van elektrische kachels, ventilatoren, huishoudelijke apparaten 

en airconditioningsystemen, met vestigingen over de hele wereld. Het wereldwijde succes van Midea komt doordat alle producten 
voldoen aan zeer  hoge kwaliteitsnormen, een fraai uiterlijk hebben en tegelijkertijd in bijna alle  projecten toepasbaar zijn.  

Met  een Midea airconditioner kiest u voor een doorontwikkeld product met de meest geavanceerde technieken.  
Op deze manier krijgt de consument een product van de hoogste kwaliteitsklasse.

‘s Werelds  

NUMMER 1 
MERK  

in luchtbehandelings
producten 

*Bron:  
Euromonitor 2014

Fortune 

500 
Companies

Opgeteld 
wereldwijd tot  

120.000.000 
apparaten verkocht 

*Bron: Midea Brand  
AC opgetelde verkopen 

tot 2015

30  
jaar professionele 
ervaring in koeling

Kwaliteits- en veiligheidscertificaten van 35 autoriteiten wereldwijd

Winnaar van 3 internationaal gerenommeerde Product Design Awards
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