
TESI 761 

Több mint 40 éves tapasztalat az 
iparágban 
Az Indiana Line egy rendkívül tapasztalt olasz 
márka az audioiparban. Hagyományai 
egészen 1977-ig nyúlnak vissza. Az Indiana Line 
célja mindig is a legmagasabb minőségű 
kivitelezés és az alkatrészek átgondolt 
felhasználása volt, hogy olyan hangzásbeli 
értékeket érjen el, amelyek messze 
túlmutatnak a névleges paramétereken.

Az olasz márka minden termékére jellemző a kiváló dizájn és a páratlan 
hangzás az ár tekintetében. 

Univerzális, olasz stílusú kialakítású kabinetek

A Tesi sorozat modelljeinek klasszikus kabinetformája és jellegzetes lekerekített 
élei tökéletesen rányomják bélyegüket az általuk képviselt olasz stílusra. Tartós 
és esztétikus vinil borítással készülnek világos dió vagy fekete tölgy színben. A 
rendelkezésre álló színek a Tesi sorozat hangsugárzóinak dizájnjával 
összefüggésben tökéletesen alkalmassá teszik a hozzá tartozó modelleket 
bármilyen elrendezésű belső térbe. Az Indiana Line Tesi nemcsak jól néz ki, 
hanem árkategóriájában teljes és rendkívül kiforrott hangzással is meglep. 

2-utas center hangsugárzó

Az Indiana Line Tesi 761 egy 2-utas center hangsugárzó, 26 mm-es selyem 
dóm magassugárzóval és egy pár 160 mm-es, nagy dinamikájú mély/
középsugárzóval. Kifejezetten a valósághű és részletes hangvisszaadásra 
optimalizálták. A Tesi 761 modellben a hangsugárzók D'Appolito 
konfigurációban vannak elhelyezve (a magas hangszóró a mélysugárzók 
között helyezkedik el).



A hátsó reflexnyílással ellátott kabinetet úgy hangolták, hogy még akkor is 
optimálisan működjön, ha egy könyvespolc sarkában helyezik el. A 
hangsugárzó impedanciája 4 - 8 ohm között van, és a Tesi 761 meghajtására 
szánt erősítő javasolt teljesítményének 30 és 140 W között kell lennie. 

Nagyszerű hangzást biztosító anyagok

A Tesi 761 modellben használt mély/ középsugárzó megfelelően profilozott 
membránja csillám és polipropilén keverékéből készült. Fáziskúppal látták el, 
amely biztosítja a hangszóró kivételesen részletes és hű hangzását. A 
dedikált mélysugárzó cellulóz-pulp membránnal rendelkezik, amely az alsó 
frekvenciák meleg és erőteljes reprodukálásáról híres. A megfelelő bass-
reflex hangolás mély és élénk basszust biztosít. Másrészt a neodímium 
mágnessel és radiális hátsó kamrával ellátott selyem dóm magassugárzó 
nyitott és tiszta magas hangokat kínál, a legmagasabb oktávban szikrázó 
finomsággal. A hangsugárzó kivételes minőségének hangsúlyozása 
érdekében a magashang szűrőben kizárólag légmagos tekercseket és 
fóliakondenzátorokat használtak. 

A Tesi 761 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,3 kHz
• 2 x 160 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es selyem dóm, magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílással
• Frekvenciaválasz: 45 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30 - 140 W
• Érzékenység: 93 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.):180 x 460 x 240 mm
• Súly: 7,3 kg




