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Bogaty bagaż doświadczeń 

Indiana Line to jeden z czołowych włoskich 
producentów kolumn głośnikowych, z 
tradycją sięgającą 1977 roku. Jego filozofią 
od zawsze była chęć zapewnienia klientom 
produktów cechujących się najwyższą 
jakością wykonania i przemyślanym 
wykorzystaniem komponentów. Osiągane 
przez konstrukcje firmy Indiana Line walory 
brzmieniowe wykraczają daleko poza 

nominalne parametry. Wszystkie produkty tej marki charakteryzują się 
nienaganną stylistyką i niedoścignionym brzmieniem w swoim przedziale 
cenowym. 

Doskonałe do każdego wnętrza 

Kolumny z serii Tesi, z charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami obudów, 
są esencją włoskiego stylu. Zostały wykończone trwałą i estetyczną powłoką 
winylową. Dostępne są w dwóch kolorach – jasnego orzecha i czarnego dębu. 
Ich ponadczasowy wygląd sprawia, że doskonale nadają się do każdego 
wnętrza. Co ważne, nie tylko dobrze wyglądają, ale też wyróżniają się 
kompletnym i dojrzałym brzmieniem, niezwykle trudnym do osiągnięcia w 
swojej cenie. Dzięki impedancji obciążenia z zakresu 4–8 omów kolumny Tesi 
uzyskują dobrą skuteczność i nie stanowią problemu dla współczesnych 
wzmacniaczy czy amplitunerów stereo i kina domowego. 

  



 

3-drożna konstrukcja podłogowa 

Indiana Line Tesi 561 to 3-drożna kolumna podłogowa z kopułką 
wysokotonową o średnicy 26 mm oraz 160-milimetrowymi przetwornikami 
średniotonowym i niskotonowym. Masywna obudowa modelu Tesi 561 z 
dwoma wzmocnieniami wewnętrznymi ma lakierowaną podstawę. Otwór bas 
refleks umieszczony został na froncie, co ułatwia ustawienie kolumny w 
pomieszczeniu odsłuchowym, np. można ją ulokować nieco bliżej ściany. 
Kolumna jest przeznaczona do średniej wielkości pomieszczeń – o powierzchni 
od 16 do 25 m2. Moc wzmacniacza niezbędna do zasilenia tej kolumny 
powinna wynosić od 30 do 150 W. 

Odpowiednio wyselekcjonowane podzespoły 

Membrana głośnika średniotonowego w modelu Tesi 561 została odpowiednio 
wyprofilowana. Wykonano ją z mieszanki miki i polipropylenu. Stożek fazowy 
zapewnia temu przetwornikowi wyjątkowo szczegółowe i wierne brzmienie w 
paśmie średnich tonów. Zastosowany w konstrukcji kolumny woofer ma 
membranę z celulozowej pulpy, która znana jest z ciepłego i mocnego 
odtwarzania niższych częstotliwości. Odpowiednio niskie strojenie układów bas 
refleks gwarantuje głęboki i sugestywny bas. Na uwagę zasługuje ponadto 
jedwabna kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym i radialną 
komorą tłumiącą, która ulokowana została stosunkowo blisko głośnika 
średniotonowego. Umożliwia ona uzyskanie otwartych i czystych wysokich 
tonów. 

Dane techniczne modelu Indiana Line Tesi 561: 
• 2,5-drożna konstrukcja 
• Częstotliwości podziału zwrotnicy: 180 Hz i 2,8 kHz 
• 160-milimetrowy przetwornik niskotonowy 
• 160-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 
• Obudowa bas refleks z otworem z przodu 
• 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 – 150 W 
• Czułość: 92 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 890 x 180 x 300 mm 
• Masa: 13,7 kg 


