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Europos „Hi-Fi“ garso entuzias-
tams puikiai žinomas danų prekės 
ženklas „Jamo“ švenčia savo 50-ies metų 
jubiliejų. 1968 m. Prebeno Jakobseno ir 
jo giminaičio Juliuso Mortenseno įkurta 
įmonė paskutinį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį buvo didžiausias Europos 
akustinių sistemų gamintojas, turėjęs 
gamyklą Glyngoro mieste ir daugiau 
nei 400 darbuotojų. Vien 1998 m. „Jamo“ 
išleido daugiau nei 11 milijonų kolonėlių. 
2005-aisiais „Jamo“ valdymą perėmė 
garsi JAV kompanija „Klipsch Audio 
Technologies“.

Didelę apyvartą ir garbingą reputaciją 
„Jamo“ pasiekė ne tik dėl savo įkūrėjų ver-
slumo, bet ir dėl itin kvalifikuotų inžinierių 
darbo bei gebėjimo siekti išsikeltų tikslų. 
Daniškos kolonėlės vartotoją žavi puikia 
komponentų kokybe, inovatyviais 
sprendimais ir patrauklia kaina. 

„Jamo D 590 Special Edition“ - 
legendos sugrįžimas

Pažangių dizaino principų diegi-
mo 50-metis pažymimas grįžimu prie 
savo šaknų, apimančių minimalistinio 
gyvenimo būdo bei modernumo dvasią, 
kurią atspindi visiems puikiai žinomi 
skandinaviški baldai bei namų apyvokos 
reikmenys. „Jamo D 590 50th Anniver-
sary Special Edition“ – tai dar viena 
legendinės kolonėlės D 590 reinkarnacija, 
žavinti klasikine, daugelių apdovanojimų 
įvertinta akustikos konstrukcija, kurią 
papildo moderni bei elegantiška išorės 
stilistika. D 590 turėjo daugybę versijų – 
„Concert“, „Limited Edition“ ir kt. Joms 
visoms būdingas nepriekaištingas skam-
besys bei daniška gamybos kokybė. 

„Jamo D 590 Special Edition“ galima 
apibūdinti trimis žodžiais: elegantiška, 
šiuolaikiška, solidu. Trijų juostų kolonėlės 
korpuso priekinė plokštuma gerokai 

„Jamo“ – 
penki garso 

ir stiliaus 
dešimtmečiai
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siauresnė, o tai teigiamai veikia gar-
so sceną. Dėl iš vidaus sutvirtintų ir 
išlenktų šoninių sienelių kolonėlės dugne 
galima įrengti didelį 8 colių (203 mm) 
žemųjų dažnių garsiakalbį, užtikrinantį 
griausmingus bosus. 

Funkcionalumas

25 mm aukštųjų dažnių garsiakalbyje su 
minkštu kupolu įrengtas specialus firminis 
bangų sklaidytuvas „WaveGuide“. Du 5 
colių (127 mm) garsiakalbiai su lengvais ir 
jautriais difuzoriais užtikrina patrauklius 
dinamiškus vidutinius dažnius. Šie trys 
garsiakalbiai veikia pagal D‘Apolito schemą, 
kuri leidžia imituoti taškinį garso signalo 
atkūrimą. Fazių apgręžiklio anga įrengta 
galinėje korpuso plokštumoje, kokybiškos 
jungtys sudaro galimybę kolonėlę jungti 
„Bi-Wiring“ būdu. 

Vartotoją sužavės ir stilinga 1060 x 
261 x 390 mm dydžio „Jamo D 590 Spe-
cial Edition“ apdaila. Viršutinė korpuso 
dalis nupoliruota iki blizgesio, šoninės 
sienelės bei priekis padengti juodos arba 
riešutmedžio spalvos itin atsparia vinilo 
medžiaga. Garsiakalbių difuzoriai ir bangų 
sklaidytuvas dažyti grafitu, kolonėlės priekį 
galima uždengti moderniomis grotelėmis.  

Masyvios 25,8 kg svorio 4 omų 
kolonėlės užtikrina 35–20 000 Hz 
atkuriamų dažnių diapazoną ir 90 dB 
jautrį. Nominali galia – 200 W, maksimali 
– 280 W, tačiau netgi klausantis itin garsiai 
skambančios muzikos galima mėgautis 
aiškiu bei detaliu skambesiu. Kuriama itin 
gili garso scena, kurioje aiškiai išsiskiria 
muzikos instrumentai bei vokalas. Žemieji 
dažniai – sodrūs ir kartu tolygūs. Džiugina 
ir tai, kad netgi didelėse patalpose „Jamo D 
590 Special Edition“ gali būti naudojamos 
ir ne su pačiais galingiausiais stiprintuvais.  

Modernus stilius

„Premium“ dizaino įspūdį dar labiau 
sustiprina „Jamo 50th Anniversary“ log-
otipas ir korpuso galinėje dalyje įrengta 
poliruoto aliuminio plokštelė. Nekyla 
abejonių, kad dėl puikaus skambesio ir 
išskirtinio stilingumo „Jamo D 590 Special 
Edition“ sudomins garso aparatūros este-
tikos mėgėjus bei kolekcininkus.

Kai kurie jubiliejinio modelio konstruk-
ciniai sprendimai įdiegti ir EISA ekspertų 
2018–2019 m. vertingiausia namų kino 
teatro kolonėlių sistema paskelbto kom-
plekto „Jamo Studio 8“ kolonėlėse. Šios 
akustinės sistemos užtikrina ypač palankų 
kainos ir kokybės santykį, kurį patvirtina 
EISA komisijos verdiktas: 

„Jamo Studio 8“ išsiskiria iš kitų 
stilingų išmaniųjų kino teatro akustinių 
sistemų puikiu daugiakanaliu skambesiu. 
Jį užtikrina komplektas S 809 HCS, kurį 
sudaro dvi ant grindų statomos kolonėlės, 
centrinio kanalo bei pora lentyninių 
kolonėlių, o jas papildo kompaktiška ir 
galinga žemųjų dažnių kolonėlė S 810 
SUB. Prie statomų ant grindų kolonėlių 
labai paprasta pritvirtinti į viršų nukreip-
tus „Jamo S 8 ATM“ garsiakalbius, 
užtikrinančius „Dolby Atmos“ formato 
galimybes. Jūs galėsite mėgautis tiksliu, 
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balansuotu skambesiu, o kompaktiškos 
kolonėlės papuoš interjerą. 

Oficialusis „Jamo“ atstovas 
Lietuvoje: UAB „A Cappella“, 

Aušros vartų g. 5 / Pasažo skg., Vilnius, 
tel. +370 (5) 212 22 96 , www.acappella.lt 


