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Ponad 40-letnie doświadczenie w 
branży 

Indiana Line to niezwykle doświadczona w 
branży audio włoska marka. Jej tradycje 
się gają 1977 r. Celem Indiana Line od 
zawsze była najwyższa jakość wykonania i 
przemyślane wykorzystanie komponentów, 
w celu osiągnięcia walorów 
brzmieniowych, które wykraczają daleko 

poza nominalne parametry. Wszystkie produkty tej włoskiej marki 
charakteryzują się doskonałą stylistyką i niedoścignionym w swojej cenie 
brzmieniem. 

Uniwersalne konstrukcje we włoskim stylu 

Klasyczny kształt obudów i charakterystyczne zaokrąglenia krawędzi w 
modelach z serii Tesi są doskonałą pieczątką na włoskim stylu, jaki 
reprezentują. Wykończone są trwałą i estetyczną powłoką winylową w kolorze 
jasnego orzecha lub czarnego dębu. Dostępna kolorystyka w połączeniu z 
designem kolumn z serii Tesi sprawiają, że modele do niej należące świetnie 
odnajdą się we wnętrzach o dowolnej aranżacji. Indiana Line Tesi nie tylko 
dobrze wygląda, ale także zaskakuje kompletnym i nad wyraz dojrzałym 
brzmieniem w swoim segmencie cenowym. 

2-drożny głośnik centralny 

Indiana Line Tesi 761 to 2-drożna kolumna centralna z 26-milimetrową kopułką 
wysokotonową i parą przetworników nisko-średniotonowych o średnicy 160 
mm i dużej dynamice. Jest specjalnie zoptymalizowana do realistycznego i 

  



 

szczegółowego odtwarzania głosu. Przetworniki w modelu Tesi 761 zostały 
rozmieszczone w układzie d’Appolito (tweeter ulokowany jest między 
wooferami). Otwór bas refleks, który został umieszczony z tyłu, jest dostrojony 
tak, aby pracować optymalnie także po umieszczeniu kolumny we wnęce 
regału. Głośnik ma impedancję obciążenia mieszczącą się w zakresie 4–8 
omów, a dedykowana moc wzmacniacza do zasilenia modelu Tesi 761 
powinna wynosić od 30 do 140 W. 

Materiały zapewniające świetne brzmienie 

Odpowiednio wyprofilowana membrana głośnika średniotonowego 
zastosowanego w modelu Tesi 761 wykonana jest z mieszanki miki i 
polipropylenu. Wyposażona została w stożek fazowy, co zapewnia wyjątkowo 
szczegółowe i wierne brzmienie środka pasma akustycznego. Dedykowany 
woofer ma membranę z celulozowej pulpy, która słynie z ciepłego i mocnego 
odtwarzania niższych częstotliwości. Odpowiednie strojenie układu bas refleks 
zapewnia głęboki i sugestywny bas. Z kolei jedwabna kopułka wysokotonowa z 
magnesem neodymowym oraz radialną komorą tłumiącą oferuje otwarte i 
czyste wysokie tony z błyskiem wyrafinowania w najwyższej oktawie. Aby 
podkreślić wyjątkową jakość kolumny, w filtrze głośnika wysokotonowego 
użyto wyłącznie cewek powietrznych i kondensatorów foliowych. 

Parametry techniczne modelu Indiana Line Tesi 761: 

• 2-drożna konstrukcja 
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,3 kHz 
• 2 x 160-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 
• Obudowa bas refleks z otworem z tyłu 
• Pasmo przenoszenia: od 45 Hz do 22 kHz 
• Wykończenie: czarny dąb lub jasny orzech 
• Sugerowana moc wzmacniacza: 30 – 140 W 
• Czułość: 93 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 180 x 460 x 240 mm 
• Masa: 7,3 kg 


