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TEST/GRUPA

JAMO S606 HCS + SUB200
NIEKTÓRE SYSTEMY G¸OÂNIKOWE
5.1 SÑ TAK ATRAKCYJNE, I˚
WYDAJE SI¢, ˚E NAJWI¢CEJ
ZYSKUJE... KONSUMENT. WEèMY
DLA PRZYK¸ADU NAJNOWSZY
ZESTAW JAMO

J

amo nale˝y dzisiaj do grona
weteranów w bran˝y g∏oÊnikowej. Nie oznacza to jednak
wcale braku Êwie˝ych pomys∏ów
czy oryginalnych rozwiàzaƒ technicznych. Jednà z najnowszych
i zarazem bardzo atrakcyjnych
propozycji jest prezentowany system wielokana∏owy, który
w chwili pisania tej recenzji mo˝na kupiç za jedyne 1999 z∏.

mniej 2000 z∏... Port basrefleksu
znalaz∏ si´, tradycyjnie, na tylnej
Êciance – tak jak podwójne terminale. G∏oÊniki efektowe i kana∏u
centralnego sà nieproporcjonalnie
mniejsze i równie˝ wykorzystujà
dwubarwne wykoƒczenie (przód
– w czarnym lakierze na wysoki
po∏ysk, reszta – w naturalnej okleinie Dark Apple) oraz podobne
przetworniki do Êredniotonowców w kolumnach g∏ównych.
Wszystkie kolumny otrzyma∏y eleganckie maskownice.
Subwoofer SUB200 jest stosunkowo niedu˝à konstrukcjà,
zw∏aszcza gdy postawimy go
obok kolumn g∏ównych. Zarówno
g∏oÊnik, jak i otwór basrefleksu
promieniujà w dó∏, a wszystkie
elementy regulacyjne i pod∏àczeniowe znajdujà si´ na jednej
ze szczytowych Êcianek. Sygna∏
mo˝na doprowadziç zarówno kablem cinch, jak i przewodami
z wyjÊç g∏oÊnikowych. Na s∏owa
uznania zas∏uguje zastosowanie
p∏ynnej regulacji fazy, reszta funkcji jest analogiczna jak u konkurencji.

BUDOWA
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Zestaw S606, pakowany w jeden
ogromny kolorowy karton z nadrukowanymi zdj´ciami, prezentuje si´ znakomicie, a to za sprawà ciekawie dobranych akcentów
wykoƒczeniowych. Zestawy
przednie to bardzo du˝e i ci´˝kie
kolumny – doprawdy zaskakujàce,
bioràc pod uwag´ cen´. Dzi´ki zastosowaniu p∏aszczyzn w dwóch
kolorach oraz stosunkowo niewielkiej szerokoÊci zyskujà optycznie na lekkoÊci. Na przedniej
Êciance umieszczono trzy przetworniki: kopu∏k´ wysokotonowà
i dwa g∏oÊniki Êredniotonowe,
w których efektowne metalowe
korektory fazy sà nieruchome.
20-cm g∏oÊnik niskotonowy pow´drowa∏ na bocznà Êciank´, przy
czym jedna kolumna jest lustrzanym odbiciem drugiej. Gdyby te
zestawy sprzedawano oddzielnie,
z pewnoÊcià kosztowa∏yby co naj-

BRZMIENIE
Prezentowany system g∏oÊników
Jamo oferuje bardzo dobry rasowy dêwi´k, i to nie tylko w kategoriach zwiàzanych z kinem domowym czy ods∏uchem wieloka-
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Niska cena nie oznacza wcale oszcz´dnoÊci konstrukcyjnych

na∏owych Êcie˝ek dêwi´kowych
z koncertowych p∏yt DVD-Video. Pomijajàc kwestie stricte audiofilskie,
g∏oÊniki przednie charakteryzujà si´
w miar´ dobrze zrównowa˝onym
i doÊç ˝ywym dêwi´kiem. W miar´,
gdy˝ podkreÊlone zosta∏y oba kraƒce pasma akustycznego, co specjalnie nie powinno dziwiç, zwa˝ywszy
na to, do jakiego kr´gu odbiorców

G∏oÊnik niskotonowy
pow´drowa∏ na bocznà
Êciank´ kolumn
frontowych

sà skierowane. Nie dzieje si´ to jednak w sposób natarczywy, niekontrolowany. Minimalnie podbity bas
i bardzo selektywne, lekko górujàce
soprany – to najprostsza recepta na
o˝ywienie brzmienia i subiektywne
spot´gowanie dynamiki. Tak te˝ jest
w wypadku frontów od zestawu
S604. Z podobnà manierà grajà kana∏y efektowe, natomiast g∏oÊnik
centralny bardziej skupia si´ na
prze∏omie Êrednicy i wy˝szego basu.
Mo˝liwoÊci brzmieniowe subwoofera SUB200 sà najlepsze spoÊród ca∏ej stawki. Mimo ˝e nie ma on najwi´kszych gabarytów, gra najbardziej dynamicznie w obr´bie ca∏ej
grupy, zadajàc przy tym bardzo precyzyjne ciosy basowe. W jego wypadku mo˝na mówiç nawet ju˝
o namiastce barwy, jaka pojawia si´
w zakresie najni˝szych cz´stotliwoÊci, której brakowa∏o w sporo wi´kszym subwooferze Rubicona.
W pe∏nej konfiguracji 5.1 brzmienie
nale˝y okreÊliç jako bardzo ˝ywio∏owe, z silnym basem. Pole dêwi´kowe jest rekonstruowane stosunkowo spójnie, a przejÊcia pomi´dzy
kana∏ami odbywajà si´ bez utraty
ciàg∏oÊci.

KONKLUZJA

Dobry subwoofer nie
musi mieç zbyt wielu
bajerów

Firma Jamo nieraz ju˝ nas zaskakiwa∏a, jeÊli chodzi o systemy 5.1. Wyglàda na to, ˝e sztuk´ konstruowania
niedrogich, lecz naprawd´ przyzwoitych zestawów tego typu opanowa∏a lepiej ni˝ wi´kszoÊç konkurentów.
Znakomity wyglàd, porzàdne wykonanie oraz efektowne brzmienie,
równie˝ w trybie stereo. Nic, tylko
braç, tym bardziej ˝e dystrybutor
og∏osi∏ promocj´ na ten model
i mo˝na zaoszcz´dziç 600 z∏. ■

