
BORA X BO



De nieuwe eenvoud in 
het koken.

Of het nu gaat om krokant gebraad, heerlijke groenten of 

luchtige en lichte, goudbruine croissants: Dankzij de zachte en 

gelijkmatige stoomopwekking levert de BORA X BO perfecte 

kookresultaten – zelfs wanneer u drie gevulde bakplaten 

tegelijk naar binnen schuift! De BORA X BO kan braden, 

bakken, stomen en nog veel meer, en de bediening is 

bovendien kinderspel – en na gebruik is ze heel  

gemakkelijk weer brandschoon te krijgen!



BORA X BO 
highlights

Schone lucht en een vrij en onbelemmerd zicht

Zo behoudt u altijd een goed zicht: De BORA X BO voorkomt 

dat je stoom in je gezicht krijgt bij het openen van de deur. 

Door de automatische stoomafzuiging wordt de stoom vóór het 

automatisch openen van de deur ontvocht, afgekoeld, gefilterd 

en via de achterzijde weggeleid. Het geurfilter absorbeert 

daarbij alle geuren, zelfs die van vis.

Eenvoudige bediening

De bediening van de BORA X BO verloopt via een stijlvol 

19-inch-display, dat indien gewenst ook omhoog kan worden 

geklapt. Het touchscreen reageert net zo comfortabel op 

aanrakingen net als bij een smartphone. En dankzij de talrijke 

vooraf geconfigureerde programma’s en de intuïtieve  

gebruikersbegeleiding wordt koken kinderspel!



Design

Door het zwarte frame en het minimalistische design is de 

BORA X BO een echt kunstwerk. Het display heeft erg 

duidelijke iconen en is naadloos geïntegreerd in het geheel,  

dat nog mooier wordt door de stijlvolle ovenruimte van 

roestvrij staal.

Eenvoudige reiniging

Is de oven vuil? Geen enkel probleem: De stoomoven wordt 

met het automatische reinigingsprogramma weer glanzend 

schoon, en dat zonder dat er een doekje aan te pas komt. 

Draai daarvoor gewoon de reinigingscartridge in het 

afgekoelde grilrooster. Deze bevat een milieuvriendelijke 

reiniger en ontkalker die de oven stralend schoon maken.

Topprestatie/ beste kook- en bakresultaat

Beter kan niet: de BORA X BO blinkt uit met haar bijzonder 

gelijkmatige kook- en bakresultaten en optimale 

warmteverdeling. Uw gerechten zullen ook perfect zijn 

wanneer u alle drie de niveaus tegelijk gebruikt. Als u 

bijvoorbeeld veel croissants tegelijk maakt op drie  

bakplaten, zullen ze allemaal lekker smaken!

BORA X BO 
highlights



Stomen tot in de 
perfectie.

Alle productinformatie

Wilt u meer weten over de BORA producten?  

Ga dan gewoon naar onze website: bora.com/x-bo

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


BORA multilade 
highlights

Design

Voor het minimalistische 'All Black'-design van de BORA 

multilade is alles wat overbodig is, overboord gegooid. Als  

u geen greep wilt op het frontpaneel, dan heeft u zelfs twee 

opties: ofwel kiest u ervoor om het decor van uw keukenkasten 

door te trekken, dan sluit het frontpaneel van het BORA 

product naadloos aan bij de rest van uw keuken, ofwel kiest  

u voor een glazen frontpaneel van BORA dat dezelfde stijlvolle 

uitstraling heeft als de BORA X BO.

Eenvoudige reiniging

Alle oppervlakken in de BORA multilade zijn eenvoudig te 

bereiken en zodoende ook snel schoon te maken. Het 

doordachte design bevat geen scherpe randen en voegen, 

zodat alles binnen de kortste keren weer glanst.

Beste kwaliteit: voor de BORA multilade waren alleen de 

allerbeste materialen goed genoeg. Stijlvolle metalen 

onderdelen en een zwarte glasplaat staan voor duurzaamheid 

en robuustheid. Alles is vakkundig afgewerkt – om ervoor te 

zorgen dat u lang plezier beleeft aan uw BORA multilade.

De beste materialen



Topprestatie/ beste kook- en bakresultaat

U kunt de BORA multilade dankzij zijn vooraf geconfigureerde 

instellingen voor heel veel dingen gebruiken. U kunt er servies 

mee voorverwarmen, bij lage temperaturen mee garen en 

gerechten mee regenereren, ontdooien of warmhouden.  

Bij de BORA multilade in de hogere variant kunt u zelfs op twee 

niveaus werken. Zo kunt u verfijnde gerechten op tafel toveren 

die gegarandeerd in de smaak vallen.

Toebehoren BORA multilade: tussenrooster

Op het BORA niveaurooster kunnen gerechten worden 

verwarmd die een lagere temperatuur nodig hebben dan 

gerechten die op de glasplaat van de BORA multilade worden 

verwarmd. Perfect voor het opwarmen van babyvoeding, het 

marineren van gerechten of voor gerechten die u lauwwarm 

wilt serveren.

Op het gebruiksvriendelijke aanraakscherm drukt u met  

uw vinger op het gewenste programma bij de vooraf 

geconfigureerde instellingen, of u stelt handmatig de 

temperatuur en opwarmingsduur in. Als de BORA multilade 

met de BORA X BO wordt gekoppeld, kan de lade ook via  

het display van de BORA X BO worden bediend.

Eenvoudige bediening

BORA multilade 
highlights



bora.com

Vind een verkoper

Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen. Versie: 07 / 2022

NL

Hebt u nog vragen of wilt u onze systemen eens live beleven? 

Een verkoper in uw buurt vindt u op:

bora.com/dealer

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

