
 

 
TESI 241 

 

 

Kolumny z tradycjami 

Indiana Line to ceniona włoska marka, której 
historia sięga 1977 r. Jej filozofią od zawsze 
była najwyższa jakość wykonania i 
racjonalne wykorzystanie komponentów, w 
celu osiągnięcia walorów brzmieniowych 
wykraczających daleko poza nominalne 
parametry. Wszystkie produkty Indiana Line 
charakteryzują się nienaganną stylistyką i 
niedoścignionym w swojej cenie brzmieniem. 

Tesi – esencja włoskiego stylu 

Klasyczne i zarazem nowocześnie zaokrąglone w narożnikach obudowy 
kolumn głośnikowych z serii Tesi są esencją włoskiego stylu. Wykończone 
zostały trwałą i estetyczną powłoką winylową w kolorze jasnego orzecha lub 
czarnego dębu. Kolumny z serii Tesi świetnie odnajdują się w różnorodnych 
wnętrzach. Nie tylko dobrze wyglądają, ale także zaskakują kompletnym i nad 
wyraz dojrzałym brzmieniem. 

Kolumna podstawkowa Tesi 241 

Indiana Line Tesi 241 to lekki i kompaktowy, 2-drożny głośnik podstawkowy z 
26-milimetrową kopułką wysokotonową, 120-milimetrowym przetwornikiem 
nisko-średniotonowym i otworem bas refleks umieszczonym z tyłu. Model ten 
został stworzony z myślą o wykorzystaniu w mniejszych pomieszczeniach (o 
powierzchni do 12 m2). Sprawdzi się jako głośnik efektowy lub jako para 
głośników stereo. Impedancja obciążenia wzmacniacza w wypadku modelu 

  



 

Tesi 241 wynosi 4–8 omów, a dedykowana moc wzmacniacza do napędzenia 
tej konstrukcji to 30 do 80 W. 

Kompletne brzmienie 

Odpowiednio wyprofilowana membrana głośnika nisko-średniotonowego jest 
wykonana z mieszanki miki i polipropylenu. Wyposażona w stożek fazowy, 
zapewnia wyjątkowo szczegółowe i wierne brzmienie w zakresie średnich 
tonów. Jedwabna kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym oraz 
radialną komorą tłumiącą jest umieszczona w odpowiednio podciętym i 
specjalnie wyprofilowanym froncie, blisko przetwornika 
nisko-średniotonowego. Oferuje otwarte i czyste wysokie tony z błyskiem 
wyrafinowania w najwyższej oktawie. Aby podkreślić wyjątkową jakość 
kolumny, w filtrze głośnika wysokotonowego zastosowano wyłącznie cewki 
powietrzne i kondensatory foliowe. 

Dane techniczne modelu Indiana Line Tesi 241: 

• 2-drożna konstrukcja 
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,7 kHz 
• 120-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 
• Obudowa bas refleks z otworem z tyłu 
• Pasmo przenoszenia: od 58 Hz do 22 kHz 
• Wykończenie: czarny dąb lub jasny orzech 
• Sugerowana moc wzmacniacza: 30 – 80 W 
• Czułość: 90 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 245 x 140 x 180 mm 
• Masa: 2,5 kg 


