
BORA X Pure



Najniższy poziom głośności
Bezszmerowy wentylator zapewnia cichą pracę wyciągu nawet 
przy wysokich stopniach mocy. 

Minimalistyczny design
W trybie standby elementy obsługowe są niemal niewidoczne, 
podczas pracy – dzięki inteligentnemu, niebiesko-białemu 
podświetleniu – przybierają one postać wyrazistych akcentów.

Łatwe czyszczenie
Narażone na działanie oparów kuchennych części można łatwo 
wyjąć przez otwór wlotowy i umyć w zmywarce.

Powiększona powierzchnia do gotowania na 
indukcyjnej płycie grzewczej
Duże powierzchnie do gotowania na indukcyjnej płycie 
grzewczej zapewniają równomierne podgrzewanie garnków.

Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
Do wyboru są 3 poziomy trzymania ciepła. Dzięki temu 
ugotowane potrawy mogą być utrzymywane w cieple w stałej 
temperaturze i bez ryzyka przypalenia.

BORA X Pure 
– zalety



BORA X Pure 
– zalety

Zintegrowana taca do zbierania tłuszczu
Jeśli coś wykipi podczas gotowania, zintegrowana wanienka 
bezpiecznie przechwyci wydostające się płyny i kawałki 
żywności.

eSwap
W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki filtrowi 
z węglem aktywnym. Wymiana filtra odbywa się poprzez otwór 
wlotowy.

Rekordowa oszczędność miejsca
Dzięki wysokości montażowej wynoszącej niecałe 200 mm 
zagwarantowane jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni  
w szafce dolnej. 

Automatyczne sterowanie pracą wyciągu
Nie ma konieczności sterowania ręcznego, ponieważ moc 
wyciągu jest samoczynnie dostosowywana do procesu 
gotowania. 

Intuicyjna obsługa sControl
Wszystkie funkcje obsługowe suwaka są dostępne poprzez 
intuicyjne przesuwanie palcem w górę lub w dół albo przez 
bezpośrednie naciskanie.



Czysta perfekcja.

Przykuwający wzrok element najważniejszego pomieszczenia 
w każdym domu: BORA X Pure. Najwyższej jakości wyciąg  
łączy pionierski design ze sprawdzoną technologią,  
wytyczając nowe standardy w każdej nowoczesnej kuchni.  



Płyta grzewcza

PUXA / PUXU 830 × 515 mm

BORA X Pure płyta grzewcza z pełnopowierzchniową indukcją 
i zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy z 
odprowadzaniem powietrza na zewnątrz / w obiegu 
zamkniętym

Więcej informacji o produktach

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach BORA?  
Zapraszamy na naszą stronę internetową:  
bora.com/x-pure

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


Montaż elementu z uskokiem

Zlicowana zabudowa

Warianty zabudowy
Zlicowana zabudowa /  
montaż elementu z uskokiem



BKR830   
BORA ramy płyty grzewczej dla szerokości 830 mm

USL515  
BORA listwy boczne do płyty grzewczej o głębokości 515 mm

Ochrona krawędzi przy 
montażu elementu  
z uskokiem

USL515AB  
BORA listwy boczne do płyty grzewczej o głębokości 515 mm 
All Black



Różnorodność 
INSPIRACJI

Niezależnie od tego, czy interesują Cię pomysły na 
rozplanowanie Twojej kuchni, wiadomości z naszego działu 
badawczo-rozwojowego, czy najnowsze trendy w dietetyce. Na 
naszym blogu BORA każdy znajdzie coś dla siebie. Pozwól się 
zainspirować.

Do bloga BORA
bora.com/food-people

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


BORA Gwarancja

Mamy zaufanie do naszych produktów i mocno wierzymy w ich 
wysoką jakość! Dlatego przedłużamy 2-letnią gwarancję 
producenta na Twój system BORA o kolejny rok. 

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących warunków gwarancji.
mybora.com/warranty2plus1

Przedłuż gwarancję

Wprowadź kod rejestracyjny urządzenia BORA, aby bezpłatnie 
przedłużyć gwarancję o jeden rok. Zapraszamy na naszą 
stronę internetową: mybora.com/registration

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


Praktyczność 
w najdrobniejszych 
szczegółach

Detale techniczne, które sprawiają różnicę: Wyjątkowy  
system eSwap umożliwia także łatwą wymianę filtra od góry 
poprzez otwór wlotowy, bez konieczności wyjmowania szuflad 
lub zdejmowania paneli cokołu.  



Przeżyj BORA na żywo

Załóż fartuch i do dzieła – w niewielkiej grupie osób  
o podobnych zainteresowaniach przyrządź z naszym kucharzem 
BORA wielodaniowe menu i przekonaj się przy okazji,  
jak BORA dodaje wolności i smaku nowoczesnej kuchni. 

Przejdź do imprez BORA w Twojej okolicy: bora.com/events

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


bora.com

Wyszukaj sprzedawcę
Masz dalsze pytania lub chcesz obejrzeć nasze systemy na 
żywo? Tutaj znajdziesz sprzedawców w Twojej okolicy:

bora.com/dealer

Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów i wprowadzania zmian technicznych. Stan: 07 / 2022

PL

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

