
Tesi Q 

Indiana Line - egy olasz márka 
hagyományokkal 
Az Indiana Line-t 1997-ben alapították 
Torinóban. Jelenleg az egyik legfontosabb 
olasz márka, amely hagyományos és 
különböző típusú installációs 
hangsugárzókat kínál. Az Indiana Line 
modelleket a kiváló minőségű kivitelezés 
és az alkatrészek racionális felhasználása 
jellemzi. A tervezők és mérnökök olyan

hangzásbeli tulajdonságokat értek el, amelyek messze meghaladják a 
hasonló árkategóriában kínált konkurens modellek paramétereit. 

Tesi Q - 2-utas falba építhető hangsugárzó
A Tesi Q egy 2-utas falra szerelhető hangsugárzó, amelyet sztereó és házimozi 
rendszerekhez terveztek. Ugyanazokat az alkatrészeket használja, mint az 
Indiana Line Tesi sorozat klasszikus dobozai. Ennek eredményeképpen a Tesi Q 
ugyanazt a hangminőséget is képes nyújtani. Ez a falba szerelhető 
hangsugárzó egy 26 mm-es dóm magassugárzót és egy 160 mm-es, nagy 
lineáris kitéréssel rendelkező mély/középsugárzót használ. A felhasználó 
preferenciáitól és igényeitől függően a hangsugárzó közvetlenül a 
gipszkartonba is felszerelhető (további tartozékok használata nélkül). A Tesi Q 
téglafalba történő telepítésénél ajánlott a készlethez mellékelt fából készült 
doboz használata. 

A Tesi sorozat hangszórói
A Tesi Q modellben használt középsugárzó membránja polipropilén és csillám 
keverékéből készült, ami merevséget biztosít és garantálja a mikro részletek 
pontos reprodukálását.



A membrán közepén elhelyezett fáziskúp lehetővé teszi a középtartomány 
széles szórását, amely kitölti a hallgatóteret. A meghajtó paraméterei 
lehetővé teszik a mély és dinamikus basszusok elérését (falba szerelt 
működés esetén), ami ritmust és energiát ad a zenének.

A magassugárzó átgondolt kialakítása 
A selyem dómmal, erős neodímium mágnessel és radiális hátsó kamrával 
ellátott magas hangszórót a mélysugárzóhoz a lehető legközelebb, egy 
speciálisan profilozott előlapon helyezték el. Nyitott, ugyanakkor tiszta magas 
hangokat biztosít, miközben tökéletesen beleolvad a középfrekvenciákba. 
Érdemes kiemelni, hogy a magassugárzó szűrőjében kizárólag légmagos 
tekercseket és fóliakondenzátorokat használnak, ami hozzájárul a hangzás 
kifinomultságához a konkurens hangszórókhoz képest. 

A Tesi Q modell legfontosabb jellemzői: 

• 2-utas kialakítás
• Keresztváltási frekvencia: 2,5 kHz
• 160 mm-es mély/középsugárzó
• 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
• Frekvenciaválasz: 65 Hz és 22 kHz között
• Javasolt erősítő teljesítmény: 30-120 W
• Érzékenység: 90 dB (2,8 V / 1 m)
• A készlethez tartozó fa hátsó doboz




