
NOTA 250 X 

Egy európai márka hagyományokkal 

Az Indiana Line egy elismert olasz audio 
márka, amelynek hagyományai 1977-ig 
nyúlnak vissza. Célja, hogy olyan 
termékeket dobjon piacra, amelyeket a 
kiváló minőségű kivitelezés és az 
alkatrészek ésszerű felhasználása jellemez. 
Az Indiana Line hangsugárzók 
hangminősége jelentősen meghaladja a 
hasonló árkategóriában kapható 
hangsugárzók lehetőségeit.

Kivételes hallgatási élmény 

A Nota sorozathoz tartozó hangsugárzók kiváló minőségű hangzást és nagy 
dinamikát biztosítanak. Ez egyedülálló hallgatási élményt garantál. Az 
alkatrészek optimális megválasztása a megfelelően irányított és ellenőrzött 
gyártási folyamattal együtt lehetővé tette a kivitelezés és a hangminőség 
kivételesen kedvező aránya a hangsugárzók árához képest.

Olasz kézművesség 

Az Indiana Line Nota 250 X formatervezése tökéletesen tükrözi az olasz 
formatervezői gondolkodás kézműves mivoltát. A megfelelően profilozott 
oldallapokat masszív és esztétikus vinil borítással látták el. A színváltozattól 
függően világos dió vagy fekete tölgy árnyalatú. Ezáltal a Nota 250 X nem 
csak a szoba dísze, hanem olyan tiszta és dinamikus hangzást is biztosít, mint 
egy élő koncert során.



Szilárd és nagyszerű hangzású könyvespolc akusztikai kialakítása 

Az Indiana Line Nota 250 X egy 2-utas könyvespolc hangsugárzó 135 mm-es 
mély/középsugárzóval és 26 mm-es (selyem dómmal és neodímium 
mágnessel ellátott), speciális szellőzőkamrában elhelyezett 26 mm-es 
magassugárzóval. A Nota 250 X modell MDF-lapból készült bass-reflex 
kabinetet használ (a nyílás a ház hátlapján található). A hangsugárzó 
tökéletesen reprodukálja a középtartomány hangzását, amely lágy és meleg, 
ugyanakkor erőteljes és mély basszust biztosít. A viszonylag kis méret (175 x 
285 x 255 mm) ellenére a dinamikája és a basszusválasza elképesztő. 
Érdemes megemlíteni az ebben a modellben használt 2,8 kHz-es keresztváltó 
frekvenciát - a magas frekvenciás szűrőjében csak légmagos tekercsek és 
fóliakondenzátorok vannak, melynek köszönhetően a Nota 250 X modell által 
reprodukált magas hangok tiszták és távolságtartóak.

Indiana Line Nota 250 X - tökéletesen alkalmas kisebb helyiségekhez 

Ez a könyvespolcos modell tökéletesen alkalmas kisebb helyiségekbe 
(legfeljebb 15 m2). Két Nota 250 X hangsugárzó használható például egy 
klasszikus sztereó rendszerben, különösen ott, ahol nincs hely a hagyományos 
álló hangfalaknak. A Nota 250 X impedanciája 4-8 ohm, és az erősítő 
teljesítménye e hangszórók meghajtásához 30 és 80 W között ajánlott. 

A Nota 250 X modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas könyvespolcos kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,8 kHz
• 135 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es textilkupolás magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 48 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-80 W
• Érzékenység: 90 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 285 x 175 x 255 mm
• Súly: 3,4 kg




