
TESI 241 

Hagyományokkal rendelkező 
hangsugárzók
Az Indiana Line egy értékes olasz márka, 
amelynek története 1977-ig nyúlik vissza. 
Filozófiája mindig is a legmagasabb minőségű 
kivitelezés és az alkatrészek ésszerű 
felhasználása volt, hogy olyan hangzásbeli 
minőséget érjen el, amely messze túlmutat a 
névleges paramétereken. Minden Indiana Line 
terméket kifogástalan stílus és 
árkategóriájában páratlan hangzás jellemez. 

Tesi - az olasz stílus esszenciája 

A Tesi sorozat modelljeinek klasszikus és ugyanakkor modern lekerekített élei 
az olasz stílus esszenciája. Tartós és esztétikus vinil borítással készülnek 
világos dió vagy fekete tölgy színben. A Tesi sorozat hangsugárzói tökéletesen 
kiegészítik a különféle belső tereket. Nemcsak jól néznek ki, hanem teljes és 
kivételesen kiforrott hangzással is meglepnek. 

A Tesi 241 könyvespolc hangsugárzó 

Az Indiana Line Tesi 241 egy könnyű és kompakt, 2 utas könyvespolcra 
helyezhető hangsugárzó, 26 mm-es selyem dóm magassugárzóval, 120 mm-
es mély/középsugárzóval és hátlapi reflexnyílással. Ezt a modellt kisebb 
(legfeljebb 12 m2-es) helyiségekbe tervezték. Használható effekt vagy sztereó 
hangsugárzó párként. A Tesi 241 impedanciája 4 - 8 ohm között van, és a 
meghajtására szolgáló dedikált erősítő javasolt teljesítménye 30 - 80 W. 



Teljes hangzás 

A mély/középsugárzó membránja csillám és polipropilén keverékéből készült. 
Fáziskúppal felszerelve kivételesen részletes és hű hangzást biztosít a 
középtartományban. A neodímium mágnessel és radiális hátsó kamrával 
ellátott selyemdóm magassugárzó egy speciálisan profilozott elülső részbe 
van elhelyezve, közel a mély/középsugárzóhoz. Nyitott és tiszta magas 
hangokat kínál, a legmagasabb oktávban szikrázó finomsággal. A hangszóró 
szokatlan minőségének hangsúlyozása érdekében a magashang szűrőben 
kizárólag légmagos tekercseket és fóliakondenzátorokat használtak. 

A Tesi 241 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,7 kHz
• 120 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es selyemdóm magassugárzó 
• Hátlapi bass-reflex nyílás 
• Frekvenciaválasz: 58 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-80 W
• Érzékenység: 90dB (2,8 V / 1m)
• Méretek (Ma x Szé. x Mé.): 245 x 140 x 180 mm
• Súly: 2,5 kg




