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B O R A  P Ř Í R U Č K A  P L Á N O V Á N Í

Technické údaje
Vícefázové napájecí napětí 380–415 V 2N/3N
Jednofázové napájecí napětí 220–240 V
Frekvence 50 / 60 Hz
Příkon max. 7,25 kW
Jištění / třífázové napájení 3 × 16 A
Jištění / dvoufázové napájení 2 × 16 A
Jištění / jednofázové napájení 1 x 32 A  

(1 x 20 A / 1 x 16 A)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška) 580 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu) 20,2 kg
Materiál povrchu Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače do varné desky 1–9, P
Výkonové stupně varné desky 1–9, P
Výkon levé přední varné zóny 400 W
Výkon pravé přední varné zóny 2300 W
Výkon levé zadní varné zóny 900 W
Výkon pravé zadní varné zóny 1400 W
Výkon levé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu 600 W
Výkon pravé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu 3000 W
Výkon levé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu 1350 W
Výkon pravé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu 2100 W
Velikost levé přední varné zóny Ø 95 mm
Velikost pravé přední varné zóny Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny Ø 140 mm
Velikost pravé zadní varné zóny Ø 175 mm
Velikost výfukového otvoru 445 x 137 mm
Filtrační médium Aktivní uhlí s 

iontovým výměníkem
Filtrační materiál Filtrační panel 

s jemným filtrem
Maximální životnost filtru 150 h (1 rok)

Popis výrobku
●● Intuitivní ovládání sControl
●● eSwap - Jednoduchá výměna filtru
●● Účinné odstraňování zápachu
●● minimální hlasitost
●● snadné čištění
●● maximální úložná plocha
●● automatické řízení odsavače
●● minimalistický design

Rozsah dodávky
●● Indukční sklokeramická varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace 
PURSU

●● Přívodní tryska černá
●● tukový filtr z nerezové oceli
●● Filtr s aktivním uhlím
●● Návod k použití a k montáži
●● Šablona pro výřez zadního panelu
●● Těsnící páska
●● set podložek pro vyrovnání výšky
●● Kryt pouzdra elektrické přípojky
●● Montážní příslušenství pro elektrickou přípojku

Příslušenství
●● Přívodní tryska černá PUED
●● Přívodní tryska barva greige PUEDG
●● Přívodní tryska červená PUEDR
●● Přívodní tryska jadeitová PUEDJ
●● Přívodní tryska oranžová PUEDO
●● Přívodní tryska modrá PUEDB
●● Tukový filtr z nerezové oceli PUEF
●● Filtr s aktivním uhlím PUAKF
●● Těsnicí páska UDB25

Pokyny k výrobky a k plánování
●● Přívodní kabel je dodáván na místě instalace
●● Přední síťová zásuvka
●● Při připojení k zadní stěně tělesa je jednotka čističky vzduchu vybavena 
teleskopickým výsuvem (výsuv až 80 mm).

●● Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
●● Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
●● Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
●● Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské 
nádobí určené pro indukci

●● Systém pro odtah par lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

PURSU
BORA S Pure indukční varná deska se zabudovaným odsavačem – recirkulace
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