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BORA Pure – 
kohokohdat

Erittäin hiljainen
Meluttoman tuulettimen ansiosta höyrynpoisto on hiljainen 
kuin henkäys myös suurilla tehotasoilla. 

Intuitiivinen sControl-säädinalue
Kaikkia säätimen toimintoja voidaan käyttää intuitiivisesti 
liu‘uttamalla sormea ylös- tai alaspäin tai suoraan 
koskettamalla.

Helppo puhdistus
Keittohöyryjen kanssa kosketuksissa olevat osat voi irrottaa 
höyrynpoistoaukon kautta ja pestä astianpesukoneessa.

Minimalistinen muotoilu
Höyrynpoisto ja keittotaso voidaan upottaa täysin samaan 
tasoon työtason kanssa. Täydellinen muotoilu saa järjestelmän 
sulautumaan saumattomasti ja tyylikkäästi moderniin 
keittiöön.

Integroitu rasvankeräysallas
Jos ruokaa laittaessa jotain päätyy keittoastian ulkopuolelle, 
integroitu allas kerää niin nesteet kuin kiinteät ruoantähteetkin 
turvallisesti talteen.



BORA Pure – 
kohokohdat

Kompakti koko
BORA Pure mahtuu kompaktien mittojensa ansiosta 
pienimpäänkin keittiöön. Koska liesituuletinta ei tarvita, 
yläkaapeille jää tavallista enemmän tilaa. 

eSwap
Kiertoilmakäytössä hajut neutraloidaan aktiivihiilisuodattimella. 
Suodatin vaihdetaan höyrynpoistoaukon kautta.

Maksimoitu säilytystila
Vähäisen, alle 200 millimetrin korkeuden ansiosta alakaappiin 
jää runsaasti tilaa kattiloille ja muille keittiötarvikkeille. 

Höyrynpoiston automaattinen ohjaus
Manuaalista ohjausta ei tarvita, sillä höyrynpoiston teho säätyy 
automaattisesti ruoanlaittotilanteen mukaan. 

Erikoissuuri keittoalue 4 24
Järjestelmän hallinta on keskitetty höyrynpoiston yhteyteen, 
eikä se siten vie tilaa keittotasolla. Siksi ruoanlaittoon on aina 
tilaa jopa neljällä 24 cm:n levyisellä kattilalla samanaikaisesti.



Keittiösi laadun 
merkki.

Tehokas höyrynpoisto. Vertaansa vailla oleva kompakti 
höyrynpoistojärjestelmä: minimalistinen, uppoasennettava, 
tyylikäs, äärimmäisen hiljainen ja erittäin intuitiivinen käyttää. 
Juuri tätä on uusi BORA Pure, jossa on innovatiivinen  
sControl-hipaisukäyttö ja lisävarusteena saatavat  
värilliset höyrynpoistoritilät.



Keittotaso

PURA / PURU 760 × 515 mm
BORA Pure -induktiokeittotaso, jossa on integroitu keittotason 
höyrynpoisto – poistoilma / kiertoilma

Höyrynpoistoritilät

PUEDG
BORA Pure  
Beigenhar-
maa höyryn-
poistoritilä

PUEDO 
BORA Pure  
Oranssi höy-
rynpoistoritilä

PUED
BORA Pure  
Musta höy-
rynpoistoritilä

PUEDB 
BORA Pure  
Sininen höy-
rynpoistoritilä

PUEDR
BORA Pure  
Punainen höy-
rynpoistoritilä

PUEDJ 
BORA Pure  
Jadenvih-
reä höyryn-
poistoritilä

PUEDL
BORA Pure  
Vaaleanhar-
maa höyryn-
poistoritilä

PUEDS 
BORA Pure  
Auringonkel-
tainen höy-
rynpoistoritilä



Pinta-asennus

Uppoasennus

Asennusvaihtoehdot
Uppoasennus / pinta-asennus

Kaikki tuotetiedot

Haluatko tietää lisää BORA-tuotteista?  
Käy verkkosivustollamme:  
bora.com/pure

http://www.bora.com/kochfeldabzugssystem/pure


USL515  BORA-sivulistat, keittotason syvyys 515 mm

USL515AB BORA-sivulistat, keittotason syvyys 
515 mm, All Black

BKR760  BORA-keittotason kehys, leveys 760 mm

Reunojen suojaus  
pinta-asennuksessa



Scan Augmented RealityScan Augmented Reality

LISÄTTY TODELLISUUS 
– koe järjestelmämme 
virtuaalisesti omassa 
kodissasi

Voit kokea keittotason höyrynpoistojemme toimintaperiaatteen 
digitaalisesti: lisätyn todellisuuden sovelluksellamme voit 
sijoittaa BORA-järjestelmän haluamaasi paikkaan ja tutustua 
sen toimintatapaan. Visuaaliset sisällöt esitetään lisätyn 
todellisuuden avulla todellisessa ympäristössä ja todellisessa 
koossa mobiililaitetta käyttämällä. Se luo vaikutelman, että 
esiteltävä esine olisi oikeasti aivan edessäsi. 

Tutustu ja ylläty!
bora.com/bora-augmented-reality

https://www.bora.com/de/de/bora-augmented-reality/


BORA-takuu

Luotamme tuotteisiimme, ja uskomme lujasti niiden laatuun. 
Siksi voit pidentää BORA-järjestelmäsi kahden vuoden 
valmistajan takuun voimassaoloa yhdellä lisävuodella. 

Huomioi voimassa olevat takuuehdot:
mybora.com/warranty2plus1

Takuun pidentäminen

Syötä BORA-laitteesi rekisteröintikoodi, niin takuuta 
pidennetään maksutta vuodella.  
Käy verkkosivustollamme: mybora.com/registration

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


Loppuun asti hiottua 
käytännöllisyyttä

Teknisiä yksityiskohtia, jotka erottavat meidät muista: 
ainutlaatuisen eSwap-järjestelmän ansiosta suodattimen voi 
vaihtaa ylhäältä höyrynpoistoaukon kautta – laatikoita ja 
sokkelilevyjä ei tarvitse irrottaa.  



Koe BORA paikan 
päällä

Esiliina ylle ja menoksi! Tule valmistamaan usean ruokalajin 
menu yhdessä BORA-kokin kanssa ja opi siinä samalla, miksi 
BORA tuo lisää vapautta ja nautintoa moderniin keittiöön. 

Katso lähelläsi järjestettävät BORA-tapahtumat:
bora.com/events

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


bora.com

Jälleenmyyjähaku
Onko sinulla kysyttävää tai haluaisitko tutustua 
järjestelmiimme tarkemmin paikan päällä? Löydät  
lähimmät jälleenmyyjät täältä:

bora.com/dealer

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään. Tilanne: 07 / 2022

FI

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

