
BORA X BO



Nové lehkosti vaření.

Ať už se jedná o křupavou pečeni, lahodnou zeleninu, nebo 
nadýchané, dozlatova vypečené croissanty: Díky šetrnému 
a rovnoměrnému tvoření páry se trouba BORA X BO může 
pochlubit perfektními výsledky vaření i při přípravě tří zcela 
naplněných plechů zároveň. Trouba BORA X BO je vhodná ke 
smažení, pečení, dušení a mnoha dalším způsobům přípravy 
pokrmů, snadno se obsluhuje a po použití se sama vyčistí do 
původního lesku!



Hlavní přednosti  
trouby BORA X BO

Čerstvý vzduch a volný výhled
Budete mít vždy přehled: Při otevření dvířek trouby BORA X BO 
se vám do obličeje nevyvalí horká pára. Díky automatickému 
odsávání páry bude před automatickým otevřením dveří pára 
odvlhčena, ochlazena a odfiltrována dozadu. Pachový filtr 
dokáže minimalizovat i intenzivní rybí zápach.

Snadné ovládání
Trouba BORA X BO se ovládá pomocí velkého 19palcového 
displeje, který můžete v případě potřeby také vyklopit. 
Dotykový displej reaguje na dotyky prstu stejným způsobem, 
jako třeba váš chytrý telefon. Díky spoustě přednastavených 
programů a intuitivní navigaci uživatele bude vaření hračka!



Design
Díky černému rámu a čistému designu model BORA X BO 
právem považujeme za umělecké dílo. Displej vás zaujme 
jednoznačnými symboly a zcela hladce zapadne do elegantního 
rázu vaší kuchyně. K tomu přispívá také stylová nerezová varná 
komora.

Snadné čištění
Je varný prostor znečištěný? Žádný problém! S automatickou 
funkcí čištění se bude vaše parní trouba opět lesknout, aniž  
by ji bylo nutné následně ještě utírat. Stačí čisticí kartuši 
zašroubovat do vychladlého grilovacího roštu. Kartuše 
obsahuje ekologicky šetrné čisticí a odvápňovací prostředky, 
které zajistí dokonalou čistotu.

Nejvyšší výkon a nejlepší výsledky vaření
Lépe už to nejde: Trouba BORA X BO vyniká obzvláště 
rovnoměrnou distribucí tepla a stejnoměrně upečenými 
pokrmy. Není proto problém, abyste využili všechny tři rošty 
najednou. Pokud třeba budete péct croissanty ve větším 
množství na třech plechách zároveň, budou propečené  
všechny stejně!

Hlavní přednosti  
trouby BORA X BO



Dokonalé pečení  
v páře.

Podrobné informace o produktu

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

https://www.bora.com/de/de/flex-ovens/bora-x-bo/


Hlavní přednosti 
multizásuvky BORA

Design
Minimalistický celočerný design multizásuvky BORA nedává 
prostor zbytečnostem. U předního panelu zásuvky, která nemá 
madlo, se můžete rozhodnout: Buď čelo zásuvky přizpůsobíte 
okolním kuchyňským skříňkám, takže téměř neviditelně 
zapadne do struktury kuchyně, nebo multifunkční zásuvku 
BORA přiznáte a zvolíte prosklený čelní panel, který je ve 
stejně elegantním designu jako trouba BORA X BO.

Snadné čištění
Všechny povrchy multizásuvky BORA jsou snadno dosažitelné, 
a proto je čištění otázkou minuty. Promyšlený design nepoužívá 
ostré hrany a spáry, aby čištění zabralo jen nutné minimum 
času.

Nejlepší kvalita: Multizásuvka BORA je vyrobena pouze  
z vybraných materiálů. Rafinované kovové komponenty a dno 
z černého skla zaručují dlouhou životnost a odolnost. Všechny 
komponenty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, aby 
multizásuvka BORA vypadala co nejdéle jako nová.

Nejlepší materiály



Nejvyšší výkon a nejlepší výsledky vaření
Díky svým předvolbám můžete multizásuvku BORA použít různě 
– můžete ji použít k ohřátí nádobí, vaření na nízkou teplotu, 
šetrnému ohřívání, rozmrazování nebo k udržování teploty jídla. 
U vyšší varianty multizásuvky můžete dokonce využívat dvě 
patra. Tak budete excelovat i u nejnáročnějšího menu!

Příslušenství multizásuvky: Oddělovací mřížka
Pokrmy, které potřebují nižší teplotu než ty, které ohříváte na 
skleněném dně multizásuvky, můžete položit na patrový rošt 
BORA. Ideálně se hodí k ohřívání dětské stravy, marinování 
pokrmů nebo pro jídla, která chcete podávat vlažná!

Na intuitivním dotykovém panelu vyberete z výchozího nastavení 
klepnutím prstu požadovaný program. Nebo můžete individuálně 
nastavit teplotu a délku ohřevu. Při připojení k parní troubě 
BORA X BO můžete multizásuvku BORA ovládat také 
prostřednictvím displeje trouby.

Snadné ovládání

Hlavní přednosti 
multizásuvky BORA
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Máte nějaké další dotazy nebo byste chtěli vidět naše systémy 
na vlastní oči? Prodejce ve vaší blízkosti najdete na webu:

bora.com/dealer

https://www2.bora.com/de-de
https://www.bora.com/de/de/service/find-a-distributor/

