
TESI 261 

Egy elismert olaszországi hangsugárzó 
gyártó cég 
Az Indiana Line az egyik legjelentősebb olasz 
hangsugárzó gyártó márka, amelynek 
hagyományai 1977-ig nyúlnak vissza. Az üzleti 
cél mindig is a gondosan kiválasztott 
alkatrészek felhasználásával elért legmagasabb 
minőségű kivitelezés volt. Ez tette lehetővé, hogy 
olyan hangzásbeli minőséget érjenek el, amely 
meghaladja az ebben az árkategóriában 
elérhető tervezési lehetőségeket.

Tesi - olasz stílusban 
A Tesi Indiana Line hangsugárzók lekerekített élei a márka olasz stílusának 
esszenciája. Az esztétikus vinil, amellyel a dobozokat bevonták, két színben - 
világos dió és fekete tölgy - kapható. A megfelelő színváltozat lehetővé teszi, 
hogy a hangsugárzókat a szoba elrendezéséhez igazítsa. Ami fontos, hogy a 
Tesi sorozat modelljei nemcsak jól néznek ki, hanem hangzásukkal is 
lenyűgöznek - rendkívül kiforrottak ahhoz az árkategóriához képest, amelyben 
kínálják őket. Az erősítő 4 - 8 ohm közötti impedanciája jó hatásfokot tesz 
lehetővé, ugyanakkor a manapság gyártott erősítők és AV rádióerősítők 
számára nem jelent problémát. 

2 utas kialakítású könyvespolc hangsugárzó
A Tesi 261 az Indiana Line-tól egy 2-utas könyvespolc hangsugárzó, 26 mm-
es dóm tweeterrel és 160 mm-es nagy dinamikájú középsugárzóval. A bass-
reflex nyílás ennél a modellnél az előlapon található ami megkönnyíti a 
hangsugárzó elhelyezését a szobában.



A Tesi 261 egy közepes méretű (legfeljebb 20 m2-es) helyiségekbe tervezett 
modell. Remekül fog működni egy sztereó rendszerben, különösen ott, ahol 
nincs hely a nagyméretű álló hangfalaknak. A Tesi 261 hangsugárzó 
meghajtására szolgáló erősítő dedikált teljesítményének 30 és 120 W között 
kell lennie.

Ésszerűen kiválasztott alkatrészek 

A mély/középsugárzó membránja csillámból és polipropilénből készült. A 
fáziskúp, amellyel fel van szerelve, lehetővé teszi a középtartomány részletes 
hangzását. A selyem dómmal, neodímium mágnessel és speciális radiális 
hátsó kamrával ellátott magas hangszóró egy speciálisan profilozott elülső 
részbe került, viszonylag közel a mély/középsugárzóhoz. Az alkalmazott 
megoldások lehetővé teszik a nyitott és tiszta magas hangok elérését. 
Ezenfelül légmagos tekercseket és filmkondenzátorokat alkalmaztak a 
magashang szűrőjében, ami még inkább kiemeli a teljes akusztikai 
konstrukció kivételes minőségét. 

A Tesi 261 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2 utas kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,5 kHz
• 160 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Előlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 45 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-120 W
• Érzékenység: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma. x Szé. x Mé.): 362 x 180 x 275 mm
• Súly: 5,8 kg




