
NOTA 260 X 

Tapasztalatok gazdagsága 
Az Indiana Line egy olasz márka, amely az 
audiópiacon elismert, és 1977-ig visszanyúló 
hagyományokkal rendelkezik. Filozófiája 
mindig is a legmagasabb minőségű 
kivitelezés és az alkatrészek ésszerű 
felhasználása volt. Az Indiana Line 
hangsugárzók hangzásbeli tulajdonságai 
messze túlmutatnak az árkategóriájukban 
kapható hangsugárzók lehetőségein. 

Indiana Line Nota - dinamikus hangzás és olasz design

A Nota sorozat modelljei kiváló minőségű hangzást és megfelelő dinamikát 
tesznek lehetővé, ami lehetővé teszi, hogy a hallgatóknak nemcsak a zene, 
hanem a filmek hangjainak lejátszásakor is egyedülálló élményt nyújtsanak. 
Az Indiana Line Nota dobozok optimálisan kiválasztott alkatrészei és a 
megfelelő gyártási folyamat lehetővé tette, hogy olyan konstrukciókat 
hozzunk létre, amelyeket rendkívül kedvező ár-érték arány jellemez.  

Nota 260 X olasz stílusban
Az Indiana Line Nota 260 X modell kialakítása az olasz formatervezési 
gondolkodás kézműves mivoltát igazolja. Elegánsan kontúrozott oldallapjai 
tartós és esztétikus világos diófa vagy fekete tölgyfa vinil borításúak. A Nota 
260 X nem csupán dísze lehet a szobának, hanem tiszta és dinamikus 
hangzásával is meglepi Önt, olyan érzelmes és erőteljes hangzást biztosít, 
mint egy élő koncert során. 



Szilárd és nagyszerű hangzású könyvespolc kialakítás
Az Indiana Line Nota 260 X egy 2-utas könyvespolc hangsugárzó 166 mm-es 
mély/középsugárzóval (polipropilén membránnal) és 26 mm-es, selyem 
dómmal és neodímium mágnessel ellátott magas hangszóróval. A Nota 260 X 
bass-reflexes háza hátlapi nyílással rendelkezik. Ez simán és melegen adja 
vissza a középfrekvenciákat, ugyanakkor garantálja a mély basszusok erős 
reprodukcióját. A hangsugárzó dinamikája és basszusválasza lenyűgöző. Mi 
több, a magas frekvenciás szűrő csak légmagos tekercseket és 
fóliakondenzátorokat használ, ami szintén tisztává és jól  elkülöníthetővé teszi 
a magas hangokat. Annak érdekében, hogy a hangzást a szoba 
akusztikájához igazítsa, a basszusreprodukció szintjét kissé módosíthatja. 
Csak helyezze be a mellékelt habszivacs dugót a szellőzőnyílásba. 

Indiana Line Nota 260 X - ideális közepes méretű helyiségekhez 

Ez a könyvespolc-konstrukció tökéletes közepes méretű (legfeljebb 20 m2-es) 
helyiségekbe. Egy pár Nota 260 X hangsugárzó egy klasszikus sztereó 
rendszerben használható, ahol nincs hely nagyméretű álló hangfalaknak. A 
Nota 260 X terhelési impedanciája 4 - 8 ohm között van. A hangsugárzók 
meghajtásához használt erősítő javasolt teljesítménye 30 és 100 W. 

Az Indiana Line Nota 260 X modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas könyvespolcos kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,6 kHz
• 166 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es textil dóm magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 44 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-100 W
• Érzékenység: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 325 x 205 x 290 mm
• Súly: 5,2 kg




