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Ceniony producent kolumn z Włoch 

Indiana Line należy do grona najważniejszych 
włoskich marek produkujących kolumny 
głośniowe, a jej tradycje sięgają 1977 r. Celem 
firmy od zawsze była najwyższa jakość 
wykonania uzyskana z wykorzystaniem 
odpowiednio wyselekcjonowanych 
komponentów. Pozwoliło to osiągnąć walory 
brzmieniowe wykraczające poza możliwości 
konstrukcji dostępnych w tym przedziale 
cenowym. 

Tesi – we włoskim stylu 

Zaokrąglone narożniki obudów kolumn z serii Tesi Indiana Line są esencją 
włoskiego stylu marki. Estetyczna powłoka winylowa, którą zostały wykończone 
kolumny, dostępna jest w dwóch kolorach – jasny orzech i czarny dąb. 
Odpowiedni dobrany wariant kolorystyczny pozwala dopasować kolumny do 
aranżacji pomieszczenia. Co ważne, modele z serii Tesi nie tylko doskonale się 
prezentują, ale też zadziwiają swoim brzmieniem – nad wyraz dojrzałym, jak 
na tę półkę cenową, w której są oferowane. Impedancja obciążenia z zakresu 
4–8 omów pozwala uzyskać dobrą skuteczność, a jednocześnie nie stanowi 
problemu dla współcześnie produkowanych wzmacniaczy i amplitunerów. 

2-drożne podstawki z przednim bas refleksem 

Model Tesi 261 firmy Indiana Line to 2-drożna kolumna podstawkowa z kopułką 
wysokotonową o średnicy 26 mm i 160-milimetrowym przetwornikiem 
nisko-średniotonowym o dużej dynamice. Otwór bas refleks w tym modelu 

  



 

umieszczony jest z przodu, co ułatwia ustawienie kolumny w pomieszczeniu 
odsłuchowym. Tesi 261 to model przeznaczony do średniej wielkości 
pomieszczeń (o powierzchni do 20 m2). Sprawdzi się świetnie w systemie 
stereo, zwłaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na potężne kolumny podłogowe. 
Dedykowana moc wzmacniacza do zasilenia kolumn Tesi 261 powinna mieścić 
się w zakresie od 30 do 120 W. 

Racjonalnie dobrane komponenty 

Membrana głośnika nisko-średniotonowego została wykonana z miki i 
polipropylenu. Stożek fazowy, w który jest wyposażona, pozwala uzyskać 
szczegółowe brzmienie średnicy. Tweeter z jedwabną kopułką i neodymowym 
magnesem oraz specjalną radialną komorą tłumiącą ulokowano w specjalnie 
wyprofilowanym froncie, stosunkowo blisko woofera. Zastosowane rozwiązania 
pozwoliły uzyskać otwarte i czyste wysokie tony. Co więcej, w filtrze głośnika 
wysokotonowego użyto cewek powietrznych i kondensatorów foliowych, 
dodatkowo podkreślając wyjątkową jakość całej konstrukcji. 

Dane techniczne modelu Indiana Line Tesi 261: 
• 2-drożna konstrukcja 
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,5 kHz 
• 160-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 
• Obudowa bas refleks z otworem z przodu 
• Pasmo przenoszenia: od 45 Hz do 22 kHz 
• Wykończenie czarny dąb lub jasny orzech 
• Sugerowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W 
• Czułość: 91 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 362 x 180 x 275 mm 
• Masa: 5,8 kg 


