
DIVA 660 

Indiana Line - olasz márka 
hagyományokkal 
Az Indiana Line 1977 óta híres a hangsugárzók 
gyártásáról. Ezt a márkát az optimalizált 
gyártási folyamat és az alkatrészek racionális 
felhasználása különbözteti meg a 
versenytársaktól, ami kiváló minőséget 
biztosít a kivitelezés és a hangzás terén. 

Hagyja magát meglepni a tökéletesen kontrollált hangzással
A finoman hangolt, háromutas Diva 660 álló hangsugárzó kiváló felbontást és 
a hangvisszaadás természetességét biztosítja, gyors és pontos 
impulzusválasz mellett. A hallgató lágy és mélyre menő basszusokra 
számíthat, amelyek kiegészítik a tiszta és gazdag középtartományt, és 
tökéletesen keverednek a természetes és részletgazdag magas 
frekvenciákkal. A hangsugárzó olyan rendkívüli lendületet és fantasztikus 
vezérelhetőséget kínál, amelyre a hasonló méretű konstrukciók is  csak 
irigykedhetnek. 

Bízzon a hangssugárzó technológia fejlesztésében szerzett sokéves 
tapasztalatban
A 26 mm-es magassugárzó a Diva 660 házához egy puha gumiborításon 
keresztül csatlakozik, amely jelentősen csökkenti a házból átvitt rezgéseket. 
Radiális hátsó kamrával látták el, amely kétféle hangcsillapító anyagot 
használ. A merev és könnyű, 140 mm átmérőjű középsugárzó membránja Curv 
anyagból - nagy csillapítású, szövött, extrudált polipropilénből - készül. Az 
alatta elhelyezkedő 180 mm-es cellulóz mélysugárzó pár, meleg hangú és telt 
mélyhangzást, valamint elképesztő dinamikát biztosít.



Az összes meghajtó mágneses áramköre alumíniumgyűrűt használ, amely 
csökkenti a hangszóró nemlineáris viselkedését, maximalizálva a felbontást 
még nagy hangerőn is.

Válassza ki a legjobb megoldást az Ön belső teréhez
A Diva 660 impedanciája 4 - 8 ohm között van, a dedikált erősítő 
teljesítménye pedig 30 - 170 W. A hangsugárzót nagyobb - 12-től akár 30 
m2-ig terjedő - helyiségekbe ajánljuk, ahol biztosan azonnal dekorációvá 
válik.

Legyen lenyűgözve az iparág vezető dizájntól
A Diva 660 hangsugárzó elegáns fekete, magasfényű lakkozással készül, 
amely változatossá teszi bármely belső tér dekorációját. A dupla 
hangsugárzó aljzatok lehetővé teszik a kettős kábelezést vagy a kettős 
erősítést is. 

A Diva 660 legfontosabb jellemzői: 

• 3-utas álló kialakítás
• Keresztváltási frekvenciák: 300 Hz és 2,8 kHz
• 140 mm-es középsugárzó Curv membránnal
• 2 x 180 mm-es mélysugárzó természetes cellulózpép membránnal
• 26 mm-es selyemdóm magassugárzó
• Bass-reflex kabinet lefelé irányuló nyílással
• Frekvenciaválasz: 35 Hz és 22 kHz között
• Kettős erősítés / kettős kábelezés lehetőség
• Zongoralakk fekete kivitel
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30 - 170 W
• Érzékenység: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 950 x 230 x 300 mm
• Súly: 17,2 kg




