
NOTA 740 X 

Elismert olasz hangszóró márka 
Az Indiana Line az egyik legjelentősebb 
olasz márka az audió piacon, amelynek 
hagyományai egészen 1977-ig nyúlnak 
vissza. Célja mindig is az volt, hogy a 
vásárlóknak olyan termékeket kínáljon, 
amelyeket a legmagasabb szintű 
kivitelezés, ugyanakkor az alkatrészek 
ésszerű felhasználása jellemez.

Ezek a feltételezések lehetővé tették, hogy olyan modelleket vezessenek be a 
piacra, amelyek szokatlan hangzásbeli tulajdonságokat érnek el, messze 
túlmutatva az azonos árkategóriában elérhető paramétereken. 

A Nota sorozat szokatlanul érzelmes hangzása
A Nota sorozathoz tartozó hangszórók a kiváló minőségű hangzáshoz 
szükséges hatékonyságot, valamint magas dinamikát biztosítanak. Képesek 
kezelni a legfejlettebb hangrendszerek által biztosított teljesítményt is. Ennek 
köszönhetően a hallgatószobában elképesztő érzelmeket garantálhatunk, 
szinte mint egy "élőben" hallgatott koncerten, vagy akciófilmek nézése közben 
a párbeszédeket és a hangeffektusokat a megfelelő szinten rekonstruálhatjuk. 
Mindezt úgy, hogy közben a vásárló számára kedvező ár-érték arányt tartunk 
fenn. 

Olasz stílusú centersugárzó
Az Indiana Line Nota 740 X kabinetének időtálló akusztikai felépítése az olasz 
formatervezési gondolkodás kézműves mesterfogásait igazolja. A kontúros 
oldallapok tartós és esztétikus vinil bevonatot kaptak, amelyek két színben - 
fekete tölgy vagy világos dió - elérhetőek.



A Nota 740 X a megfelelően kiválasztott színváltozatban nemcsak a belső 
teret díszíti, hanem dinamikus hangzásával is meglepi Önt, érzelmes és 
erőteljes hangzást biztosít. 

D'Appolito konfigurációban elhelyezett hangszórók
Az Indiana Line Nota 740 X modell 2 utas kialakítású, hátsó reflexnyílással 
ellátott házzal rendelkezik. Két, csillámmal erősített polipropilén kónuszú, 107 
mm-es mély/középsugárzót használ, amelyeket egy 26 mm-es, könnyű 
selyem dómmal és neodímium mágnessel ellátott magas hangszóró egészít 
ki. Ezek a D'Appolito konfigurációnak megfelelően lettek elhelyezve (a 
magassugárzó a mély/középsugárzók között helyezkedik el). A mély/
középsugárzók polipropilén membránjai finoman és egyenletesen adják 
vissza a középtartomány hangjait, ugyanakkor jó mélyreprodukciót 
garantálnak. Ezenkívül a magassugárzó szűrője csak légmagos tekercseket és 
fóliakondenzátorokat használ, így a magas hangok tisztán és határozottan 
szólalnak meg. De ez még nem minden! A felhasználó a hangzást a szoba 
akusztikájához és személyes preferenciáihoz is igazíthatja. Csak helyezze be a 
mellékelt habszivacs dugót a szellőzőnyílásba, hogy módosítsa a reprodukált 
basszus szintjét. 

A házimozi rendszer pótolhatatlan eleme
A Nota 740 X center hangsugárzó - jellegzetes, vízszintes felépítése miatt - 
elsősorban egy házimozi szettekben lesz hasznos, pld. 5.0 vagy 5.1 csatornás 
rendszerben. Tökéletesen kiemeli többek között a filmes párbeszédeket vagy a 
narrátor hangját. Ha úgy dönt, hogy használja, javasoljuk, hogy a Nota 
termékcsalád más modelljeivel, pld. a Nota 550 X álló hangsugárzókkal és a 
Nota 260 X vagy Nota 240 X könyvespolc hangsugárzókkal hozzon létre egy 
hangsugárzó szettet. Ez az összhangot nemcsak a dizájn, hanem a hangzás 
tekintetében is biztosítja. 



• 2 utas centersugárzó kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,6 kHz
• 2 x 107 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es textil dóm magassugárzó
• Hátlapi bass-reflex nyílás
• Frekvenciaválasz: 60 Hz és 22 kHz között
• Felület: fekete tölgy vagy világos diófa
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-100 W
• Érzékenység: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Méretek (Ma.x Szé. x Mé.): 130 x 400 x 235 

mm
• Súly: 4,6 kg

A Nota 740 X modell legfontosabb tulajdonságai: 




