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OBH Nordican Gravity-kahvinkeitin:  

Uudella pour-over-suodatusmenetelmällä aromaattisempaa kahvia   
 
OBH Nordican syksyn kahvinkeitinuutuus Gravity mullistaa kahvinkeiton. Uudenlaista pour-over 
-suodatusmenetelmää hyödyntävässä keittimessä vesi valuu juuri oikean lämpöisenä suoraan kahvijau-
heen päälle irrottaen kahvista sen parhaat aromit. Erillinen vastus pitää kahvin lämpimänä ja maun 
pehmeänä.  
 
Suodatinkahvi tekee tuloaan trendijuomaksi erikoiskahvien rinnalle – tai jopa ohi. Tämän päivän suodatin-
kahvi on aromaattista, pehmeää ja huolella valmistettua. Raikkaan veden ja hyvän kahvijauheen lisäksi 
myös kahvinkeitin vaikuttaa kahvin makuun. Hyvän kahvin valmistaminen vaatii, että vesi valuu juuri oikean 
lämpöisenä (92–96 °C) kahvijauheen päälle ja suodatusaika on riittävä (5–6 minuuttia litraa kohden).  

OBH Nordican Gravity-kahvinkeitin täyttää nämä vaatimukset. Kahvinkeitin hyö-
dyntää uudenlaista pour-over-suodatusmenetelmää: vesisäiliö on suoraan suodat-
timen yläpuolella, ja kuumennettu vesi valuu kahvijauheeseen nopeammin kuin 
perinteisessä suodatuksessa eikä lämpöä mene hukkaan. Vesisäiliön alla on veden 
lämmittämiseen oma erillinen vastus, joka kuumentaa veden 92–96-asteiseksi, ja 
vasta tämän jälkeen vesisäiliön lukko päästää veden suodattimeen. Riittävän kuu-
ma vesi irrottaa kahvijauheesta kaikki aromit. Kahvipannun alla oleva toinen vastus 
pitää kahvin sopivan lämpimänä (81–83 astetta) kitkeröittämättä makua. 



 

Testattua laatua 

Gravitylle on myönnetty ECBC:n eli European Coffee Brewing Centren hyväksyntä, mikä kertoo 
korkeasta laadusta. ECBC on Norwegian Coffee Associationin vuonna 1975 perustama riippu-
maton tutkimusyksikkö, joka testaa ja arvioi kahvinkeittimiä tutkimuksiin perustuvien laatu-
standardien pohjalta.  

Gravity-kahvinkeitin erottuu myös designiltaan ja värimaailmaltaan. Saatavilla on kuusi eri 
väriä: black, steel, chilli, indigo, copper ja sunset. Sarja laajenee syksyllä, jolloin samoissa vä-
reissä on tulossa vedenkeittimet ja leivänpaahtimet. OBH Nordica Gravity-kahvinkeittimen 
suositushinta on 169 euroa. Tuote on myynnissä lokakuusta alkaen.  
 

Tuotetiedot 

OBH Nordica Gravity-kahvinkeitin 

- pour-over-suodatusmenetelmä: vesisäiliö suoraan suodattimen päällä 
- kaksi vastusta, veden kuumentamiseen ja kahvin lämpimänä pitämiseen 
- tilavuus 1,25 litraa / 10 kupillista 
- automaattinen virrankatkaisu kahden tunnin kuluttua  
- irrotettava suodatin (koko 1x4) 
- kuppien mitta-asteikko vesisäiliössä ja lasikannussa 
- tippalukko 
- värit: black, steel, chilli, indigo, copper ja sunset 
- suositushinta 169 euroa 

 
 
 
Lisätietoja tuotteista ja tuotekuvat: 
 
Pauliina Pirinen, OBH Nordica Finland, 09-89461525, pauliina.pirinen@obhnordica.fi  
 
www.obhnordica.fi   

Mynewsdesk-uutishuone http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/obh-nordica-finland 

 

Tuotteita myyvät hypermarketit, tavaratalot ja hyvin varustellut erikoisliikkeet kautta maan. 

 

OBH Nordica on innovatiivinen pohjoismainen kodin pienkoneita ja taloustavaroita maahantuova yritys, jolla on maaorganisaatiot 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tuotekehittelyn ja -valikoiman lähtökohtana ovat pohjoismaiset markkinat, mikä näkyy 
tuotteiden muotoilussa sekä niiden toiminnoissa. Konsernin yhteinen liikevaihto on n.100 miljoonaa euroa, ja se työllistää 145 hen-
kilöä, joista Suomessa 14 henkilöä. OBH Nordica Finland Oy on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2003, jonka jälkeen yritys 
on nelinkertaistanut liikevaihtonsa ja saavuttanut markkinajohtajan aseman useimmissa edustamissaan tuoteryhmissä. Yrityksen 
tuotteet ovat myynnissä Suomen kaikissa merkittävissä myyntikanavissa.  
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