
BASSO 880 

Indiana Line - egy olasz márka 
hagyományokkal 

Az Indiana Line az egyik vezető olasz márka, 
amely hagyományos és installációs 
hangsugárzókat kínál, és amelynek 
hagyományai 1977-ig nyúlnak vissza. Az 
Indiana Line mérnökeinek és tervezőinek 
célja mindig is a legmagasabb minőségű 
kivitelezés és az alkatrészek ésszerű 
felhasználása volt egyidejűleg. 

Mindezt annak érdekében, hogy olyan hangminőséget érjenek el, amely 
messze meghaladja a hasonló árkategóriában kínált konkurens modellek 
által elért műszaki paramétereket.

Basso mélysugárzók - a mélyhangok ereje
A Basso egy nagyszerű akusztikai lehetőségekkel rendelkező aktív 
mélysugárzókból álló termékcsalád, amely sztereó és házimozi rendszerekhez 
alkalmas. A hozzá tartozó modellek javítják a hangszórók 
dinamikatartományát azáltal, hogy növelik a basszus amplitúdóját a 
reprodukált jelben. A Basso modellek takaros és visszafogott kabinet 
kialakításának köszönhetően a mélysugárzók könnyen illeszthetők más audió 
berendezésekhez, és bármilyen enteriőrbe elrejthetők. A Basso mélysugárzók 
matt fekete vinil borításúak.

Basso 880- zárt kabinet
A Basso 880 modellben használt 275 mm-es mélysugárzó alulra került, hogy a 
padlót használva, a basszust tovább mélyítse. A Basso 880 zárt kialakítású 
kabinetet használ, amely kiváló impulzus karakterisztikájáról és nagyon 
alacsony határfrekvenciájáról ismert. Ennek köszönhetően a mélysugárzó 



kivételesen gyors és rendkívül mélyre ható basszust képes előállítani, amely 
fantasztikusan kiegészíti a hangsugárzók hangzását a legmélyebb, nehezen 
feldolgozható akusztikai frekvenciatartományban.

D osztályú mélysugárzó
A Basso 880 modellben egy 300 W-os D-osztályú erősítő található, amelyet 
a nagy teljesítménye ellenére alacsonyabb energiafogyasztás jellemez, mint 
a gyengébb AB-osztályú egységeket. Teljes vezérlőszekcióval van felszerelve, 
beleértve a levágási frekvencia és a jelerősítés szabályzóit, valamint a fázis 
kapcsolót. Ez lehetővé teszi, hogy a mélynyomó zökkenőmentesen 
integrálódjon a hangrendszer többi komponensébe és a hallgatószobába.
 
A Basso 880 modell legfontosabb jellemzői: 

• 275 mm-es mélysugárzó
• Zárt kabinet
• D osztályú erősítő
• Felület: fekete matt vinyl
• Frekvenciaválasz: 24-180 Hz
• Frekvencia átvitel: 40 és 180 Hz között
• Tápfeszültség: 220 - 240 V
• Névleges / maximális teljesítmény: 250 W / 400 W
• Maximális energiafogyasztás: 300 W
• Készenléti energiafogyasztás: kevesebb, mint 0,5 W
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 385 x 300 x 320 mm
• Súly: 13,4 kg




