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Ceniona włoska marka audio 

Indiana Line to jedna z najważniejszych 
włoskich marek z branży audio, a jej 
tradycje sięgają 1977 roku. Filozofią marki 
jest dostarczanie produktów o możliwie 
najwyższej jakości wykonania przy 
wykorzystaniu odpowiednio 
wyselekcjonowanych komponentów, 
pozwalających na uzyskanie korzystnego 
dla klienta stosunku jakości do ceny. To 

sprawia, że walory brzmieniowe kolumn Indiana Line wykraczają daleko poza 
nominalne parametry. 

Doskonałe do każdej aranżacji wnętrza 

Klasyczne i zarazem nowocześnie zaokrąglone krawędzie obudów kolumn z 
serii Tesi to kwintesencja włoskiego stylu. Kolumny wykończone zostały trwałą, 
a jednocześnie estetyczną powłoką winylową. Dostępne są dwa warianty 
kolorystyczne – jasny orzech i czarny dąb, które świetnie odnajdą się we 
wnętrzach o praktycznie dowolnej aranżacji. Indiana Line Tesi zaskakuje nie 
tylko designem, ale także dojrzałym brzmieniem, niedoścignionym w swojej 
cenie. Impedancja obciążenia o wartości 4–8 omów gwarantuje dobrą 
skuteczność i zarazem nie stanowi problemu pod względem współpracy ze 
współcześnie produkowanymi wzmacniaczami czy amplitunerami. 

Solidny podłogowy model z tylnym bas refleksem 

Indiana Line Tesi 661 to solidnie wykonana 3-drożna kolumna podłogowa z 
26-milimetrową kopułką wysokotonową, 160-milimetrowym przetwornikiem 

  



 

średniotonowym i parą 160-milimetrowych przetworników niskotonowych o 
dużej dynamice. Masywna obudowa z dwoma wzmocnieniami wewnętrznymi 
wspiera się na czterech aluminiowych stopach wyposażonych w gumowe 
podkładki antywibracyjne. Otwór bas refleks wyprowadzony został do tyłu, co 
w tym wypadku zmniejsza słyszalność rezonansów. Kolumna jest 
przeznaczona głównie do większych, a także półotwartych wnętrz o 
powierzchni od 16 do 25 m2. Ze względu na swoje gabaryty i rodzaj obudowy 
kolumna zagra najlepiej odsunięta około 1 metr od ściany. Dedykowana moc 
wzmacniacza do zasilenia modelu Tesi 661 to 30–160 W. 

Rozwiązania zapewniające świetne brzmienie 

W modelu Tesi 661 został wykorzystany głośnik średniotonowy wykonany z 
mieszanki polipropylenu i miki. W połączeniu ze stożkiem fazowym pozwala to 
uzyskać wyjątkowo szczegółowe i wierne brzmienie środka pasma 
akustycznego. Z kolei woofer został wykonany z celulozowej pulpy, które 
gwarantuje ciepłe i mocne odtwarzanie w zakresie niskich tonów. Tweeter w 
modelu Tesi 661 to jedwabna kopułka wysokotonowa z magnesem 
neodymowym i radialną komorą tłumiącą. Jest ona ulokowana w specjalnie 
podciętym i wyprofilowanym froncie, stosunkowo blisko przetwornika 
średniotonowego. Oferuje to otwarte i czyste wysokie tony. Wyjątkowość 
konstrukcji podkreśla zastosowanie w filtrze głośnika wysokotonowego 
wyłącznie cewek powietrznych i kondensatorów foliowych. 

Parametry techniczne modelu Indiana Line Tesi 661: 
• 3-drożna konstrukcja 
• Częstotliwości podziału zwrotnicy: 400 Hz i 3 kHz 
• 2 x 160-milimetrowy przetwornik niskotonowy 
• 160-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 
• Obudowa bas refleks z otworem z tyłu 
• Pasmo przenoszenia: od 35 Hz do 22 kHz 
• Możliwość pracy w bi-ampingu/bi-wiringu 
• Wykończenie: czarny dąb lub jasny orzech 



 

• Sugerowana moc wzmacniacza: 30 – 160 W 
• Czułość: 92 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 925 x 180 x 300 mm 
• Masa: 14,1 kg 


