
DIVA 252 

Indiana Line - egy olasz márka 
hagyományokkal 
Az Indiana Line 1977 óta híres a  hangsugárzók 
gyártásáról. A márkát a konkurens 
megoldásoktól megkülönböztető elemek az 
optimalizált gyártási folyamat és az 
alkatrészek racionális felhasználása, ami a 
kivitelezés és a hangzás átlagon felüli 
minőségében nyilvánul meg. 

Lepje meg magát a kellemesen sima hangzással
A 2-utas Diva 252 könyvespolc hangsugárzó irigylésre méltó felbontást és a 
hangok természetes reprodukcióját biztosítja, gyors és pontos impulzusválasz 
mellett. A meleg hangzású és mélyre menő basszust a természetes és 
részletes magas frekvenciák egészítik ki. Kompakt mérete ellenére ez a 
hangsugárzó pozitívan lep meg minket a reprodukált hang erős, mély 
karakterével.

Bízzon a hangsugárzó technológia megalkotásában szerzett sokéves 
tapasztalatban
A Diva 252 26 mm-es magassugárzóját puha gumiborítással rögzítették a 
házhoz, ami jelentősen csökkenti a házból átvitt rezgéseket. Ez a hangszóró 
radiális hátsó kamrával lett felszerelve, amely kétféle hangcsillapító anyagot 
használ.
A merev és könnyű 140 mm-es középső mély/középsugárzó membránja Curv 
anyagból készült - nagy csillapítású, szövött, extrudált polipropilénből. A 
mágnesrendszer alumíniumgyűrűt használ, amely csökkenti a rendellenes 
hangszóró viselkedést, maximalizálva a felbontást nagy hangerőn is.



Válassza ki a tökéletes paramétereket a belső térhez
A Diva 252 impedanciája 4-8 ohm, a javasolt erősítő teljesítménye pedig 
30-100 W. A hangszóró tökéletes lesz legfeljebb 15 m2-es helyiségekbe. Akár 
a falhoz közel is elhelyezhető, a doboz hátulján elhelyezett bass-reflex 
nyílásnak köszönhetően a mélyfrekvenciák mennyisége növelhető.

Legyen elkápráztatva az iparágvezető dizájntól
A Diva 252 hangsugárzó elegáns fekete, magasfényű lakkozással készül, és 
tökéletesen illeszkedik bármilyen belső térbe. A dupla hangszóró 
csatlakozók lehetővé teszik a kettős kábelezést vagy kettős erősítést. 

A Diva 252 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2-utas, polcsugárzó kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,9 kHz
• 140 mm-es középsugárzó Curv membránnal
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 48 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / kettős kábelezés lehetőség
• Zongoralakk fekete kivitel
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30 - 100 W
• Érzékenység: 90 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 280 x 160 x 275 mm
• Súly: 5,3 kg




