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XBO
BORA X BO dampovn
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug, maksimalt 6,1 kW
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 598 x 599 x 580 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 480 x 308 x 405 mm
Rumfang ovnrum 51,5 l
Antal hyldeniveauer 3
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 62 kg
Vægt 47 kg
Materiale, overflade Glas
Temperaturreguleringsområde 30 – 230 °C
Effektstyring trinløse
Længde tilløbsslange 2,5 m
Tilslutning af tilløbsslange 3/4''
Længde afløbsslange 2,5 m
Indvendig diameter afløbsslange 19 mm
Filtermateriale Aktivt kul med ion-bytter
Maksimal levetidsfilter 1 år

Produktbeskrivelse
●● Højeste performance / Bedste tilberedningsresultat
●● Let rengøring
●● Design – formfuldendt
●● Nem betjening
●● Frisk luft og frit udsyn
●● 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
●● frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før 
døråbning

●● BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View 
dampudsugning

●● Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrummet
●● eSwap – let filterudskiftning forfra ved nemt at klappe displayet op

Betjening
●● 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
●● praktiske informationer og tips
●● Fødevareanbefalinger passende til mulige ernæringsmål
●● Første skridt
●● De første retter
●● Standardindstillinger
●● Favoritter
●● Skift mellem visninger gør det muligt at vælge den foretrukne 
betjeningsoverflade

●● Opret og gem individuelle programmer
●● Efterlad en besked til andre brugere

Indretning / funktioner
●● Termometer med fire punkter til præcis bestemmelse af kogepunkt og tilkoblet 
automatisk slukning

●● frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før 
døråbning

●● BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View 
dampudsugning

●● Fast vandtilslutning
●● Effektfuld opvarmning i kombination med stærke varmluftblæsere, der sikrer 
ensartet tilberedte resultater og hurtig justering

●● X BO lugtfilter
●● Manuel tilberedning med individuelle indstillinger fra målfugtighed og 
måltemperatur

●● Automatiske programmer
●● LED-multiniveau-belysning
●● Tilslutning af multi-skuffen giver forenklet og udvidet styring

Rengøring
●● Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrummet
●●

●●

Lugtfiltertilstand
effektiv tørring, uden at tørre efter

Tilberedningsmetoder
●● Varmluft fra 30 – 230 °C
●● Justerbar fugtighed i området fra 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
●● Justerbar fugtudsugning i området fra -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
●● Stegning
●● Bagning inkl. dampstød og justerbare vandmængder
●● Gratinering
●● Braisering
●● Damp
●● Dampkogning
●● Madlavning
●● Simre
●● Sous-vide tilberedning
●● Madlavning ved lave temperaturer
●● Optøning
●● Regenerering (opvarmning)

Driftstilstande
●● Automatisk tilberedning – forudinstallerede opskriftsbaserede automatiske 
programmer – oprettelse af egne programmer

●● Manuel tilberedning – indstil selv temperatur og fugtighed

Sikkerhed
●● Temperaturbeskyttelse
●● sikkerhedsnedlukning
●● Betjeningsspærre
●● Børnesikring

Leveringsomfang
●● X BO dampovn
●● X BO afstandsramme
●● X BO bradepande i rustfrit stål uden huller
●● X BO bradepande i rustfrit stål med huller
●● X BO bage- og grillrist
●● X BO universalplade
●● X BO rengøringspatron
●● X BO lugtfilter
●● Slange til vandtilførsel
●● Slange til vandafløb
●● Aftapningssigte
●● Drifts-og monteringsvejledning
●● Monteringstilbehør

Tilbehør
●● X BO afstandsramme XBORS
●● X BO engøringspatron (6stk.) XBORK/6
●● X BO engøringspatron (12stk.) XBORK/12
●● X BO bradepande i rustfrit stål uden huller XBOGBU
●● X BO bradepande i rustfrit stål med huller XBOGBG
●● X BO bage- og grillrist XBOBGR
●● X BO universalplade XBOUB
●● X BO lugtfilter XBOGF
●● X BO monteringssæt nedenfor XBOMSU

Produkt- og planlægningsinstruktioner
●● Enheden skal nødvendigvis tilsluttes fast vandtilslutning.
●● Indsugningsvandtrykket skal nødvendigvis ligge mellem 200 kPa (2 bar) og 
600 kPa (6 bar). Er trykket mere end 600 kPa (6 bar), skal der monteres en 
trykformindsker for at sikre korrekt drift.

●● Vandafløbet skal enten tilsluttes med synlig eller skjult vandlås med fast 
slangeforbindelse, eller med universalvandlåsens tilslutning til apparatet.

●● Når apparatet er installeret skal stophanen til ferskvandstilførslen og vandlåsen 
skal være let tilgængelige.

●● Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
●● Der skal være et gennemgående ventilationstværsnit på mindst 160 cm² i 
kabinettet.

●● Der skal være en mindsteafstand på 30 mm mellem apparatets bagside og en 
tilstødende komponent.

●● Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
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