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Hlavní přednosti  
BORA X Pure

Minimální hlasitost
Díky odizolovanému ventilátoru je odsávání par i při vyšších 
výkonových stupních naprosto tiché. 

Minimalistický design
Ve vypnutém stavu není ovládání téměř vidět, po zapnutí je 
podsvíceno chytrým a působivým modrobílým světlem.

Snadné čištění
Díly vystavené výparům z vaření můžete vyjmout přívodním 
otvorem a stačí je prostě umýt v myčce.

Extra velké varné zóny s celoplošnou indukcí
Velké varné zóny s celoplošnou indukcí zajišťují rovnoměrné 
zahřátí hrnců.

Variabilní funkce udržování teploty
Můžete si libovolně vybrat mezi 3 funkcemi udržování teploty.  
S nimi zachováte optimální konstantní teplotu pokrmů, aniž by 
hrozilo, že je připálíte.



Hlavní přednosti  
BORA X Pure

Integrovaná vana k zachycení tuků
Když při vaření něco rozlijete nebo vysypete, zachytí to 
integrovaná nádoba.

eSwap
V recirkulačním provozu jsou pachy neutralizovány filtrem 
s aktivním uhlím. Filtr se mění přes přívodní otvor.

Maximální úložná plocha
Nízká výška zařízení méně než 200 mm zajišťuje ve spodní 
skříňce dostatek úložného prostoru pro hrnce a další 
kuchyňské potřeby. 

Automatické řízení odsávání
Odsavač nemusíte ovládat ručně, jeho výkon se reguluje sám 
podle procesu vaření. 

Intuitivní ovládání sControl
Všechny funkce posuvníku nastavíte intuitivním pohybem prstu 
nahoru či dolů nebo přímo klepnutím.



Ryzí dokonalost.

Stylový prvek v nejdůležitější místnosti každého domova: 
BORA X Pure. Špičkový odsavač par kombinuje revoluční 
design s osvědčenou technologií a posunuje hranice v každé 
moderní kuchyni.  



Varná deska

PUXA / PUXU 830 × 515 mm

BORA X Pure varná deska s celoplošnou indukcí 
a integrovaným odsavačem – odtah ven / recirkulace

Podrobné informace o produktu

Chcete se dozvědět více o produktech BORA?  
Stačí navštívit naše webové stránky:  
bora.com/x-pure

https://www2.bora.com/de-de/cooktop-extractor-systems/bora-x-pure


Montáž na povrch

Plošně zarovnaná montáž

Varianty montáže
Plošně zarovnaná montáž /  
montáž na povrch



BKR830   
BORA rám varné desky pro šířku 830 mm

USL515  
BORA boční lišty pro hloubku varné desky 515 mm

Ochrana hran
u montáže na povrch

USL515AB  
BORA boční lišty pro hloubku varné desky 515 mm All Black



Rozmanitá INSPIRACE

Ať už hledáte nápady při plánování kuchyně, unikátní pohled do 
zákulisí našeho výzkumu a vývoje, nebo zprávy o nejnovějších 
výživových trendech, na našem blogu BORA najdete vše, co 
potřebujete. Nechte se inspirovat.

Přejít k blogu BORA
bora.com/food-people

https://www.bora.com/de/de/food-people/


BORA a záruční lhůta

Svým výrobkům důvěřujeme a jsme přesvědčeni o jejich kvalitě! 
Proto vám prodloužíme 2letou záruku výrobce u vašeho 
systému BORA o další jeden rok. 

Přečtěte si platné záruční podmínky na adrese:
mybora.com/warranty2plus1

Prodloužení záruky

Zadejte registrační kód ze zařízení BORA a bezplatně tak 
prodloužíte záruku o jeden rok. Stačí navštívit naše webové 
stránky: mybora.com/registration

https://mybora.com/warranty2plus1
https://www.mybora.com/registration


Praktičnost do 
posledního detailu

Technické vychytávky, které jsou jedinečné: Filtr systému 
můžete vyměnit přes unikátní systém eSwap shora přes 
přívodní otvor, aniž byste museli demontovat lišty soklu nebo 
zásuvky.  



BORA naživo

Oblečte si kuchařskou zástěru a jděte na věc! V malém kruhu 
stejně naladěných lidí si s naším šéfkuchařem BORA uvaříte 
vícechodové menu a při tom zjistíte, proč budete mít v moderní 
kuchyni se spotřebiči BORA více svobody a větší radost 
z vaření. 

Zde si můžete vyhledat akce BORA ve svém okolí:
bora.com/events

https://www.bora.com/de/de/events-in-ihrer-naehe/


bora.com

Vyhledávání prodejce
Máte nějaké další dotazy nebo byste chtěli vidět naše systémy 
na vlastní oči? Prodejce ve vaší blízkosti najdete na webu:

bora.com/dealer

Chyby a technické změny vyhrazeny. Stav: 07 / 2022
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https://www2.bora.com/de-de
https://www.bora.com/de/de/service/find-a-distributor/

