
TESI 561 

Tapasztalatok gazdagsága 
Az Indiana Line az egyik vezető olasz 
hangsugárzó gyártó, amelynek 
hagyományai 1977-ig nyúlnak vissza. 
Filozófiája mindig is az volt, hogy a 
vásárlóknak olyan termékeket kínáljon, 
amelyeket a legmagasabb minőségű 
kivitelezés és az alkatrészek átgondolt 
felhasználása jellemez. 

Az Indiana Line akusztikai konstrukciói által elért hangzásbeli tulajdonságok 
messze túlmutatnak a névleges paramétereken. A márka minden termékét 
kifogástalan stílus és árkategóriájában páratlan hangzás jellemzi. 

Tökéletes minden belső térbe 
A Tesi sorozat hangsugárzói a jellegzetes lekerekített szélekkel rendelkező 
házakkal az olasz stílus esszenciáját képviselik. Tartós és esztétikus vinil 
bevonattal készültek. Időtlen megjelenésüknek köszönhetően tökéletesen 
illeszkednek minden belső térbe. Fontos, hogy nem csak jól néznek ki, hanem 
teljes és kiforrott hangzás is jellemzi őket, amit rendkívül nehéz elérni az áruk 
mellett. A 4 - 8 ohmos impedanciának köszönhetően a Tesi hangsugárzók jó 
hatásfokot érnek el, és nem jelentenek problémát a modern erősítőknek vagy 
a sztereó- és házimozi készülékeknek sem.

2,5-utas, padlón álló hangsugárzó 
Az Indiana Line Tesi 561 egy 2,5-utas álló hangsugárzó, 26 mm-es dóm 
magassal és 160 mm-es közép- és mélysugárzóval. A masszív, két belső 
megerősítéssel ellátott Tesi 561 háza lakkozott talapzattal rendelkezik. 



A basszusreflex-nyílás az elülső hangfalnál található, ami megkönnyíti a 
hangszóró elhelyezését a hallgatószobában, pl. kicsit közelebb helyezhető a 
falhoz. A hangszórót közepes méretű - 16 és 25 m2 közötti - helyiségekbe 
tervezték. A hangszóró meghajtásához szükséges erősítő teljesítményének 30 
és 150 W között kell lennie.

Megfelelően válogatott alkatrészek
A Tesi 561 modell középsugárzójának membránja csillám és polipropilén 

keverékéből készült. A fáziskúp kivételesen részletes és hű középhangzást 

biztosít ennek a hangsugárzónak. A hangsugárzóban lévő mélysugárzó 

cellulózpép membránnal rendelkezik, amely az alsó frekvenciák meleg és erős 

reprodukciójáról ismert. A bass-reflex rendszer megfelelően alacsony 

hangolása garantálja a mély és szuggesztív basszust. Figyelemre méltó a 

neodímium mágnessel és radiális hátsó kamrával ellátott selyem dóm 

magassugárzó is, amely viszonylag közel helyezkedik el a középsugárzóhoz. 

Ennek köszönhetően nyitott és tiszta magas hangzást kapunk. A Tesi 561 

három színben - fehér, világos dió és fekete tölgy - kapható. 

A Tesi 561 modell legfontosabb jellemzői:

• 2,5-utas kialakítás
• Keresztváltási frekvenciák: 180 Hz és 2,8 kHz
• 160 mm-es mélysugárzó
• 160 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó 
• Előlapi bass-reflex nyílás 
• Frekvenciaválasz: 35 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / Kettős kábelezés lehetőség
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-150 W
• Érzékenység: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 890 x 180 x 300 mm
• Súly: 13,7 kg




