
DIVA 552 

Indiana Line - olasz márka 
hagyományokkal 
Az Indiana Line közel 50 éve híres a 
hangsugárzók gyártásáról. Ezt az olasz 
márkát az optimalizált gyártási folyamat 
és az alkatrészek racionális felhasználása 
különbözteti meg a versenytársaktól, 
aminek eredményeként 
a kivitelezés és a hangzás átlagon felüli 
minőségét eredményezi. 

Lepje meg magát a kellemesen kifinomult hangzással
A 2,5-utas Diva 552 álló hangsugárzó irigylésre méltó felbontást és a hangok 
természetes reprodukcióját kínálja, gyors és pontos impulzusválasz mellett. A 
meleg és mély basszust a természetes, rendkívül részletgazdag magas 
frekvenciák egészítik ki. Egy ilyen méretű konstrukcióhoz képest a hangszóró 
egyedülálló hangskálát kínál. 

Közel 50 év tapasztalat a hangsugárzó technológia megalkotásában 
A 26 mm átmérőjű magassugárzó a Diva 552 házájoz egy puha 
gumiborításon keresztül csatlakozik, amely jelentősen csökkenti a kebinetből 
átvitt rezgéseket. Radiális hátsó kamrával látták el, amely kétféle 
hangcsillapító anyagot használ. 
A 140 mm-es mély/középsugárzó merev és könnyű membránja Curv 
anyagból - nagy csillapítású, szövött, extrudált polipropilénből készült. A 140 
mm átmérőjű mélysugárzó pedig levegőn szárított cellulózpép membránt 
kapott. Mindkét meghajtó mágneses áramköre alumíniumgyűrűt használ a 
rendellenes viselkedések csökkentése érdekében, így maximalizálva a 
felbontást még nagy hangerőn is. 



Válassza ki a tökéletes paramétereket a belső térhez 
A Diva 552 impedanciája 4 - 8 ohm, a javasolt erősítő teljesítmény pedig 30 
-130 W. A hangsugárzó legfeljebb 20 m2-es helyiségekbe ajánlott, ahol a 
díszévé válhat.

Szemet gyönyörködtető iparág vezető dizájn 
A Diva 552 hangsugárzó elegáns fekete, magasfényű lakkozással készül, és 
tökéletesen kiegészít minden belső teret. A dupla hangsugárzó csatlakozók 
lehetővé teszik a kettős kábelezést vagy kettős erősítést. 

A Diva 552 modell legfontosabb jellemzői: 

• 2,5-utas, padlóra állítható kialakítás
• Keresztezési frekvenciák: 300 Hz és 2,8 kHz
• 140 mm-es középsugárzó Curv membránnal
• 140 mm-es mélysugárzó természetes cellulózpép membránnal
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Előlapi reflexnyílás
• Frekvenciaválasz: 40 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / kettős kábelezés lehetőség
• Zongoralakk fekete kivitel
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30 - 130 W
• Érzékenység: 90 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 825 x 160 x 240 mm
• Súly: 12,1 kg




