
DIVA 262 

Indiana Line - egy márka  
hagyományokkal 
Az Indiana Line 1977 óta fejleszt gyönyörű 
hangfalakat. A márka az optimalizált 
gyártási folyamat és az alkatrészek 
racionális felhasználása révén emelkedik 
ki a versenytársak közül, biztosítva az 
átlagon felüli minőséget a kivitelezésben 
és a hangzásban. 

Fantasztikusan sima hangzás
A 2-utas Diva 262 könyvespolc hangsugárzó fantasztikus felbontást és a 
hangok természetes reprodukcióját garantálja, azonnali és pontos 
impulzusválasz mellett. A lágy és erőteljes basszus kiegészíti a természetes, 
mégis részletgazdag magas frekvenciákat. A hangsugárzó egy ilyen méretű 
konstrukcióhoz képest egyedülálló hangskálát kínál.

Sokéves tapasztalat a hangsugárzó technológia megalkotásában A 
tervezők a 26 mm-es magassugárzót egy puha gumiborításon keresztül 
rögzítették a hangsugárzó házához, ami jelentősen minimalizálja a házból 
átvitt rezgéseket. Radiális hátsó kamrával látták el, amely kétféle 
hangcsillapító anyagot használ.
A 180 mm-es mélysugárzók merev és könnyű membránjai Curv anyagból 
készültek - nagy csillapítású, szövött, extrudált polipropilénből. A 
mágnesrendszer alumíniumgyűrűt használ, amely csökkenti a hangszóró 
rendellenes viselkedését, maximalizálva a felbontást nagy hangerőn is.

Válassza ki a legjobb paramétereket a belső térhez
A Diva 262 modell impedanciája 4-8 ohm, a javasolt erősítő teljesítmény 
pedig 30-100 W.



A hangsugárzót a legfeljebb 20 m2-es helyiségekbe javasoljuk elhelyezni 
ahol a nagyméretű, álló hangsugárzók alternatívája lehet.

Engedje magát elvarázsolni az audioipar vezető dizájnjától 
A Diva 262 hangsugárzó elegáns fekete, magasfényű lakkozással készül, 
és azonnal bármelyik szoba díszévé válik. A dupla hangszóró csatlakozók 
lehetővé teszik a kettős kábelezés vagy kettős erősítés használatát.

A Diva 262 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 1,9 kHz
• 180 mm-es középsugárzó Curv membránnal
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Előlapi reflexnyílás
• Frekvenciaválasz: 44 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / kettős kábelezés lehetőség
• Zongoralakk fekete kivitel
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-120 W
• Érzékenység: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (magasság x szélesség x mélység):400 x 200 x 310 mm
• Súly: 8,7 kg




