
NOTA 550 X 

A hagyomány és a modernitás köteléke 
Az Indiana Line az egyik legfontosabb olasz márka, 
amely dinamikusan tevékenykedik a 
hangsugárzók szegmensében. Eredete 1977-re 
nyúlik vissza. Az Indiana Line kínálatában elérhető 
modellek tökéletesen ötvözik a márka 
hagyományait és tapasztalatait a modern 
technikai megoldásokkal és a stílusos dizájnnal.A 
gyártó a legmagasabb minőségű kivitelezést 
biztosítja a vásárlók számára, az alkatrészek 
megfelelő felhasználásával kombinálva. 

Ennek eredményeképpen az Indiana Line hangsugárzók sokkal jobb 
hatékonyságot tudnak garantálni, mint az azonos árkategóriában 
beszerezhető konkurens konstrukciók. 

Nagy hatékonyság és megfelelő dinamika
A Nota hangsugárzó sorozat nem csupán kiváló ár-érték arányt jelent, 
amelyet többek között a gyártási folyamat optimalizálásával és az egyes 
komponensek megfelelő kombinációjával értek el. A Nota a magas hatásfok 
és a nagy dinamika garanciája is. Ennek eredményeképpen az Indiana Line 
hangsugárzók képesek a legfejlettebb audió rendszerek által megkövetelt 
teljesítményt létrehozni, ugyanakkor elképesztő hangzást biztosítanak a 
hallgatószobában - mind sztereó, mind házimozi rendszerekben (további 
hangsugárzókkal kiegészítve). 

Nota 550 X időtlen dizájnja
Az Indiana Line Nota 550 X időtlen dizájnja tökéletesen tükrözi az olasz 
formatervezés kézműves mesterfogásait. 



Elegánsan kontúrozott oldallapjai tartós és esztétikus vinil borítással készültek, 
amely két színben - világos dió vagy fekete tölgy - kapható. Figyelemre méltó 
a két belső megerősítéssel ellátott masszív kabinet is, amely lakkozott 
talapzaton nyugszik. A kivitelezés szempontjából megfelelően kiválasztott 
Nota 550 X modell nemcsak a nappali belső terének igazi dísze lesz, hanem 
hangzásával is meglepi Önt - dinamikus, érzelmes és erős.

Tökéletes hangzás széles frekvenciatartományban  

A Nota 550 X egy szabadon álló, padlóra állítható hangsugárzó 135 mm-es 
mély- és középsugárzókkal. A polipropilén membránok garantálják a középső 
akusztikus frekvenciák sima és meleg hangzását, ugyanakkor lehetővé teszik 
a mély basszusokat. Ennek a hangszórónak a dinamikája és basszusválasza 
lenyűgöző. 

A kabinetben egy 26 mm-es, selyem dómmal, neodímium mágnessel és 
egyedi radiális hátsó kamrával ellátott magas hangszóró is található. Ez egy 
speciálisan profilozott előlapba van elhelyezve. Az Indiana Line Nota sorozatú 
hangsugárzó egyediségének hangsúlyozása érdekében a magashang 
szűrőben kizárólag légmagos tekercseket és fóliakondenzátorokat 
használnak, aminek köszönhetően a magas hangok is tisztán és határozottan 
szólalnak meg. 

Álló hangsugárzó közepes méretű helyiségekhez

A 2,5-utas kialakítás előlapi reflexnyílással segíti a megfelelő hangzás 
elérését. Ez a megoldás megkönnyíti a Nota 550 X hangsugárzók elhelyezését 
a szobában. Ennek köszönhetően például falhoz közel is elhelyezheti őket, 
anélkül, hogy a túlzott basszus miatt kellene aggódnia. A Nota 550 X modell 
különösen jól működik közepes méretű - 12-20 m2-es - helyiségekben. Ennek 
a hangsugárzónak impedanciája 4 - 8 ohm között van, az erősítő ajánlott 
teljesítménye pedig 30 és 150 W között legyen. 

A Nota 550 X modell legfontosabb jellemzői: 



• 2,5-utas, padlóra állítható kialakítás
• Keresztváltási frekvenciák: 250 Hz és 2,8 kHz
• 135 mm-es mélysugárzó
• 135 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es textil dóm magassugárzó
• Előlapon található bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 38 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-130 W
• Érzékenység: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Mé. x Szé.): 880 x 175 x 275 mm
• Súly: 11,4 kg




