
TESI 661 

Indiana Line - egy értékes olasz audió 
márka 
Az Indiana Line az audioipar egyik 
legfontosabb olasz márkája, amelynek 
hagyományai egészen 1977-ig nyúlnak 
vissza. A márka filozófiája, hogy gondosan 
kiválasztott alkatrészek felhasználásával a 
lehető legmagasabb minőségű termékeket 
kínálja, lehetővé téve a vásárlóbarát ár-
érték arányt. 

Ennek köszönhetően az Indiana Line hangsugárzók hangminőségei messze 
túlmutatnak a névleges paramétereken. 

Tökéletes minden belső elrendezéshez
A Tesi sorozat hangsugárzóinak klasszikus és modern lekerekített élei az olasz 
stílus esszenciája. A hangsugárzók tartós és esztétikus vinil bevonatot kaptak. 
Két színváltozat áll rendelkezésre - világos dió és fekete tölgy -, amelyek 
tökéletesen illeszkednek a gyakorlatilag bármilyen elrendezésű belső 
terekhez. Az Indiana Line Tesi nemcsak dizájnjával, hanem kiforrott 
hangzásával is meglep, amely árában páratlan. Az erősítő 4 - 8 ohm közötti 
impedanciája jó hatásfokot garantál, ugyanakkor nem jelent problémát a 
jelenleg gyártott erősítőkkel vagy AV erősítőkkel való működés szempontjából.
 

Masszív álló modell basszusreflex-nyílással a talpában 
Az Indiana Line Tesi 661 egy masszív felépítésű, 3-utas állványos hangsugárzó, 
26 mm-es dóm magassugárzóval, 160 mm-es középsugárzóval és egy pár 
160 mm-es nagy dinamikájú mélysugárzóval. A masszív, két belső 
megerősítéssel ellátott ház négy, rezgésgátló gumipárnákkal ellátott 
alumínium lábon nyugszik.



A bass-reflex nyílás a hangsugárzó alján található. Ezt a modellt elsősorban 
nagyobb, de 16-25 m2-es félig nyitott belső terekbe is tervezték. Méretei és a 
ház típusa miatt a hangsugárzó akkor szól a legjobban, ha a faltól kb. 1 
méterre helyezzük el. A Tesi 661 modell meghajtására szolgáló dedikált 
erősítő teljesítménye 30 -160 W. 

Nagyszerű hangzást biztosító megoldások
A Tesi 661 modell polipropilén és csillám keverékéből készült középsugárzót 
használ. A fázisdugóval kombinálva kivételesen részletes és hű hangzást tesz 
lehetővé a középtartományban. A mélysugárzó pedig cellulózpépből készült, 
ami meleg és erős basszusreprodukciót garantál. A Tesi 661 neodímium 
mágnessel és radiális hátsó kamrával ellátott selyemdóm magassugárzót 
használ. Ez egy speciálisan kialakított és profilozott előlapban helyezkedik el, 
viszonylag közel a középsugárzóhoz. Ez nyílt és tiszta magas hangokat 
biztosít. A szerkezet egyediségét hangsúlyozza, hogy a magassugárzó 
szűrőjében kizárólag légmagos tekercseket és fóliakondenzátorokat 
használnak. 

A Tesi 661 modell legfontosabb jellemzői: 

• 3-utas kialakítás
• Keresztváltási frekvenciák: frekvenciák: 400 Hz és 3 kHz
• 2 x 160 mm-es mélysugárzó
• 160 mm-es középsugárzó
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Bass-reflex kialakítás ház aljában lévő nyílással
• Frekvenciaválasz: 35 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / kettős kábelezés képesség
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-160 W
• Érzékenység: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 925 x 180 x 300 mm
• Súly: 14,1 kg




