
NOTA 240 X 

Indiana Line - egy márka hagyományokkal 
Az Indiana Line a hangsugárzókat kínáló egyik 
legfontosabb olasz márka lett. Hagyományai 
egészen 1977-ig nyúlnak vissza. Az Indiana Line 
mérnökeinek és tervezőinek célja mindig is a 
legmagasabb szintű kivitelezés és az 
alkatrészek ésszerű felhasználása volt, hogy 
olyan hangzásbeli minőséget érjenek el, amely 
messze meghaladja az ebben az 
árkategóriában elérhető paramétereket. 

Nota - kiváló ár-érték arány 
A Nota sorozat Indiana Line hangsugárzói biztosítják a kiváló minőségű 
hangzás eléréséhez szükséges hatékonyságot, valamint a legfejlettebb 
hangrendszerek által megkövetelt magas szintű dinamikát. A Nota 
sorozatba tartozó modellek a megfelelő audió- vagy audió-videó 
komponensekkel kombinálva elképesztő érzelmeket garantálnak a 
felhasználóknak, például élő koncertek vagy akciófilmek megtekintése 
közben. Az optimalizált gyártási folyamat és az összes komponens tökéletes 
keveréke hívja életre ezt a hangszórócsaládot, amelyet kiváló ár-érték arány 
jellemez.

A Nota 240 X időtlen dizájnja 
Az Indiana Line Nota 240 X könyvespolc modelljének időtálló formái 
tökéletesen bizonyítják az olasz formatervezés kézműves mesterfogásait. A 
hangsugárzó elegánsan kontúrozott oldallapjai tartós és esztétikus vinil 
borításúak, világos dió vagy fekete tölgy színben. A Nota 240 X nem csak a 
szobát fogja díszíteni, hanem egy ilyen kis mérethet képest izgalmas és 
magával ragadó hangzással is meglepi Önt, kivételesen magas 
dinamikával.



Tiszta és egyenletes hangzás
A mély/középsugárzó polipropilén jellegzetes mikrohornyozással  ellátott 
membránja (CD lemezhez hasonlóan) finoman és egyenletesen adja vissza a 
középtartomány hangját, ugyanakkor garantálja a mély basszusok erős 
reprodukcióját. A neodímium mágnessel és egyedi radiális hátsó kamrával 
ellátott textil dóm magassugárzó egy speciálisan profilozott elülső részbe 
került. A Nota sorozat Indiana Line hangsugárzóinak egyediségét 
hangsúlyozandó, hogy a magassugárzó szűrőjében kizárólag légmagos 
tekercseket és fóliakondenzátorokat alkalmaztak, aminek köszönhetően a 
magas hangok tisztán és határozottan szólalnak meg.

Nota 240 X hangsugárzó - tökéletes kis belső terekhez 
Az Indiana Line Nota 240 X egy könnyű és kompakt, kétutas hangsugárzó, 26 

. 

mm-es dóm magassal, 102 mm-es mély/középsugárzóval és egy 
reflexnyílással a ház hátulján. Ezt a hangsugárzót kis lakásokba és 
legfeljebb 12 m2-es belső terekbe szánjuk. Viszonylag kis mérete miatt szó 
szerint bárhol elhelyezhető Ideális effekt hangszóróként mind házimozi, 
mind TV hangrendszerben
(megfelelő erősítővel kombinálva), vagy egy mikrorendszer részeként.

A Nota 240 X modell legfontosabb jellemzői:
• 2 utas könyvespolcos kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 3 kHz
• 107 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es textil dóm magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 54 Hz és 22 kHz között
• Falra szerelhető aljzat a hátlapon
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-60 W
• Érzékenység: 89 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 235 x 160 x 160 mm
• Súly: 2,2 kg




