
BORA X Pure



BORA X Pure 
highlights

Uiterst stil
Door de stille ventilator blijft de afzuiging ook op  
hoge vermogensniveaus fluisterstil. 

Intuïtieve sControl-bediening
Alle functionaliteiten van de slider zijn te bedienen  
door gewoon met uw vinger intuïtief omhoog en  
omlaag te bewegen of het veld aan te tikken.

Opvallend design
De afzuiging en het kookveld zijn volledig vlak met het  
werkblad ingebouwd. In stand-bymodus is de bediening  
nagenoeg volledig onzichtbaar, maar in werking zorgt ze  
met de blauwwitte verlichting voor een fraai accent.

Eenvoudige reiniging
Onderdelen die in contact komen met kookdampen,  
kunnen via de instroomopening eenvoudig worden  
verwijderd en u stopt ze gewoon in de vaatwasmachine.

Zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
De grote oppervlakte-inductiekookzones zorgen voor  
een gelijkmatige verwarming van kookpotten.



Automatische regeling van de afzuiging

Variabele warmhoudfunctie

Geïntegreerde vetopvangbak

Maximale opbergruimte

eSwap

U kunt kiezen tussen drie warmhoudstanden. Zo houdt  
u uw gerechten warm bij optimale en constante  
temperatuur en loopt u niet het gevaar dat ze aanbranden.

Morst u iets tijdens het koken, dan vangt de geïntegreerde  
bak alles - of het nu vast of vloeibaar is - op.

Bij recirculatie worden geurtjes door het actieve-koolfilter  
geneutraliseerd. Het vervangen van een filter  
gebeurt via een instroomopening.

Door de geringe toestelhoogte van minder dan 200 mm  
blijft er heel wat opbergruimte over in de  
onderkast voor kookpotten en ander keukengerei. 

U hoeft niet manueel in te grijpen, want de  
afzuigprestaties worden automatisch en  
continu bijgesteld naargelang uw kookgedrag. 

BORA X Pure 
highlights



Kookveld

 PUXA / PUXU 830 × 515 mm

 BORA X Pure oppervlakte-inductiekookveld met  
ingebouwde kookveldafzuiging - Luchtafvoer / Recirculatie

Alle productinformatie

Wilt u meer weten over de BORA producten? 
Ga dan gewoon naar onze website: bora.com/x-pure

http://www.bora.com/x-pure


Pure perfectie

Het stijlstatement voor het hart van elk huis: BORA X Pure.  
In de hoogwaardige kookveldafzuiging wordt baanbrekend  
design gecombineerd met beproefde technologie, wat voor  
nieuwe maatstaven in elke moderne keuken zorgt.  



Opbouwmontage

Vlakinbouw

Montagevarianten
Vlakinbouw / opbouwmontage



 BKR830   
BORA Pure kookveldframe voor het invoegen van het  
kookveld bij opbouwmontage

 USL515  
BORA zijlijst voor kookvelddiepte 515 mm

Randbescherming bij 
opbouwmontage

USL515AB  
BORA All black zijlijst voor kookvelddiepte 515 mm



Praktisch tot in detail

Technische details die het verschil maken: dankzij het  
unieke eSwap-systeem kunt u het filter langs boven via  
de instroomopening vervangen, zonder dat daarvoor  
plintlijsten of laden moeten worden verwijderd.  



Veelzijdige INSPIRATIE

Onze BORA blog biedt voor ieder wat wils: planningsideeën 
voor de keuken, een kijkje achter de schermen bij onze  
afdeling Onderzoek & Ontwikkeling of artikelen  
over de nieuwste voedingstrends. Laat u inspireren.

Naar BORA blog
bora.com/food-people/

http://www.bora.com/food-people/


BORA Garantie

Wij vertrouwen op onze producten en geloven stellig in 
hun kwaliteit! Daarom verlengen we de 2-jarige fabrieks-
garantie van uw BORA systeem met een extra jaar. 
Houd rekening met de geldende garantievoorwaarden:
mybora.com/garantie2plus1

Garantie verlengen

Voer de registratiecode van het BORA apparaat in en verleng 
de garantie gratis met een extra jaar. 
Ga dan gewoon naar onze website: mybora.com/registration

http://www.mybora.com/garantie2plus1
http://www.mybora.com/registration


BORA X Pure live beleven

Kookshort om en aan de slag! In een kleine groep van gelijkge-
stemden kookt u samen met onze BORA kok een meergangen-
diner en komt er daarbij achter waarom BORA voor meer vri-
jheid en meer genot in de moderne keuken zorgt. 
Naar BORA evenementen in uw buurt:

bora.com/events-near-you/

http://www.bora.com/events-near-you/


bora.com

Hebt u nog vragen of wilt u onze systemen eens live beleven? 
Een verkoper in uw buurt vindt u op:

bora.com/dealer

Vind een verkoper

http://bora.com
http://www.bora.com/dealer

