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TESTY SPRZ¢TU Zestaw g∏oÊnikowy 5.0 Jamo C405/ C401/ C400CEN

32 AUDIOVIDEO

D
uƒskie Jamo to poniekàd zapomnia-
na w Polsce firma-legenda przeciera-
jàca szlaki na samym poczàtku, gdy
rodzi∏ si´ audiofilski rynek specjali-
stycznych urzàdzeƒ i g∏oÊników. Nie-

mniej jednak Jamo wcià˝ oferuje coraz to nowsze 
modele, charakteryzujàce si´ najlepszymi w swojej 
cenie rozwiàzaniami technicznymi, dobrym dêwi´kiem
i starannym wykoƒczeniem. 

BUDOWA
Kolumny z serii 400 ju˝ od pierwszej chwili sprawiajà
bardzo korzystne wra˝enie. Dopracowane wzornictwo
z dodatkowà zw´˝ajàcà si´ ku do∏owi p∏ytà na czo-
∏ówce i staranne wykonanie powodujà, ̋ e skojarzenia
zaczynajà si´ obracaç wokó∏ drogich produktów inne-
go specjalisty duƒskiego od g∏oÊników. Obudowy wy-
korzystujà ciekawy schemat estetyczny, w którym po∏à-
czono barw´ ciemnego drewna jab∏oni, szary mat
i czarne tekstylne maskownice. Do jakoÊci wykonania
nie mo˝na mieç ̋ adnych zastrze˝eƒ, tym bardziej ̋ e
kolumny sà przyst´pne cenowo. Zastosowano prze-
tworniki do z∏udzenia przypominajàce du˝o dro˝sze
jednostki Vify, z membranami o strukturze miazgi
drewnianej, oraz tekstylne kopu∏ki, sprawiajàce wra˝e-
nie, ̋ e membrany sà... wilgotne. Fronty C405 to Êred-
niej wielkoÊci zestawy wolnostojàce, spoczywajàce 
na postumentach i wentylowane do ty∏u. Ârednica
otworu jest tak du˝a, ̋ e swobodnie mo˝na w∏o˝yç 
do niego ca∏e przedrami´. To pozwala sàdziç, ̋ e szu-
my turbulencyjne b´dà minimalne. Za reprodukcj´ pas-
ma do 2,5 kHz odpowiada para 165-milimetrowych
przetworników ze Êci´tymi sto˝kami korektorów fazo-
wych. Dolny woofer koƒczy prac´ przy 300 Hz, mamy
zatem do czynienia z uk∏adem dwuipó∏dro˝nym. 
Natomiast kolumny kana∏ów tylnych C401 to miniatu-
rowe monitory, nawiàzujàce wyglàdem i konstrukcjà
przetworników do frontów. Tym razem otwór basre-
fleksu jest ju˝ du˝o mniejszy, podobnie jak Êrednica
g∏oÊnika niskoÊredniotonowego (102 mm). Satelity
mo˝na ustawiç na pó∏ce bàdê zawiesiç na Êcianie, cze-
mu s∏u˝à stosowne uchwyty za sta∏e zamocowane 
na tylnej Êciance. W tym ostatnim wypadku zas∏oni´ty
zostanie otwór basrefleksu. Zbli˝one rozwiàzania znaj-
dziemy w g∏oÊniku centralnym C400CEN. Tu naturalnie
zastosowano symetrycznà dwudro˝nà konfiguracj´
przetworników z dwoma wooferami. Dla spragnio-
nych silnych ciosów basu dedykowany jest opcjonalny
subwoofer SUB 250. 
Wszystkie kolumny majà wysokiej klasy z∏ocone termi-
nale, przy czym zestawy przednie mo˝na zasilaç
w konfiguracji bi-wiring lub bi-amping. Po wyj´ciu
barwnych zaÊlepek bezpieczeƒstwa akceptowane sà
wszystkie rodzaje zakoƒczeƒ kabli g∏oÊnikowych.
W komplecie z g∏oÊnikami otrzymujemy tak˝e wkr´ca-
ne w spód kolce wraz ze specjalnym kluczem, który
mo˝e s∏u˝yç tak˝e jako... otwieracz do piwa – pomys∏
trafiony w dziesiàtk´. 

BRZMIENIE
Nie b´d´ ukrywa∏, ̋ e bardzo podoba mi si´ estetyka
brzmieniowa g∏oÊników Jamo. Brzmienie tego zestawu

Jamo potrafi robiç
niedrogie, a dobrze
brzmiàce i znakomicie
wyglàdajàce g∏oÊniki, 
nie tylko do odtwarzania
Êcie˝ek filmowych.
W konwencj´ t´ idealnie
wpisuje si´ najnowszy
zestaw serii 400

dla ka˝dego

DANE TECHNICZNE C405 C401 C400CEN
Konstrukcja 2,5-dro˝ny basrefleks 2-dro˝ny basrefleks 2-dro˝ny basrefleks 

ekranowany magnetycznie
Przetworniki 2 x 165 mm niskoÊredniotonowe 1 x 102 mm niskoÊredniotonowy 2 x 102 mm niskoÊredniotonowe

25 mm kopu∏ka tekstylna 25 mm kopu∏ka tekstylna 25 mm kopu∏ka tekstylna
Moc (max / chwilowa) 140/200 W 80/120 W 80/120 W
EfektywnoÊç 89 dB 86 dB 88 dB
Pasmo przenoszenia 40 Hz – 20 kHz 60 Hz – 20 kHz 70 Hz – 20 kHz
Cz´stotliwoÊç podzia∏u 300 Hz, 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.) 932 x 206 x 331 mm 237 x 144 x 211 mm 138 x 420 x 211 mm
Waga (jednej sztuki) 19,9 kg 3,1 kg 5,9 kg
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mo˝na okreÊliç mianem bardzo kultu-
ralnego i wywa˝onego, a zarazem 
na tyle muzykalnego, na ile mo˝na tego
oczekiwaç od produktu bardzo prze-
st´pnego cenowo. Czyni to z Jamo pro-
pozycj´ niezwykle bezpiecznà dla po-
tencjalnego nabywcy, chyba ̋ e ma ja-
kieÊ specjalne preferencje w tym wzgl´-
dzie. Ale do rzeczy. 
W trybie wielokana∏owym bardzo wia-
rygodnie odtwarzane sà Êcie˝ki zapisa-
ne w DTS, z w∏aÊciwym wype∏nieniem
i realistycznà przestrzenià, dobrze ze-
spolonà pomi´dzy przodem a ty∏em.
Znakomicie zabrzmia∏ koncert Petera
Gabriela Secret World Tour. Znacznie 
lepiej ni˝ po przejÊciu w tryb Dolby 
Digital, choç ten ostatni i tak brzmia∏
spokojniej, ni˝ u konkurencji. Utempe-
rowana jest pewna nerwowoÊç wynika-
jàca z du˝ego stopnia kompresji i zre-
dukowane sà w znacznym stopniu pod-
barwienia wysokich tonów. Pochwaliç
nale˝y jakoÊç g∏oÊnika centralnego, któ-
rego mo˝liwoÊci sprawdziliÊmy nieza-
le˝nie, przy okazji supertestu g∏oÊników
centralnych (str. 12-31). Pod wzgl´dem

barwowym C400CEN jest bardzo do-
brze dopasowany do frontów. Dialogi
majà wiarygodnà, lekko ocieplonà bar-
w´ i wbrew obawom niskie tony sà
obecne, choç ewidentnie sp∏ycone. Nie-
mniej przy tych gabarytach i cenie trze-
ba oddaç szacunek projektantom, któ-
rzy rzetelnie zestroili charakterystyk´.
Poza osià g∏ównà nie zmienia si´ ona
tak drastycznie jak w wielu dwudro˝-
nych centralach. 
Najlepiej jednak system wypada na ma-
teriale czysto muzycznym, ze zwyk∏ych
p∏yt CD. Na s∏owa uznania zas∏ugujà
mo˝liwoÊci g∏oÊników frontowych. 
Na tyle, ̋ e warte sà zestawienia 
z audiofilskim wzmacniaczem z ade-
kwatnego przedzia∏u cenowego (C405
mo˝na kupiç oddzielnie za 1499 z∏).
W takiej konfiguracji otrzymamy dêwi´k
o dobrze zrównowa˝onych rejestrach,
wiernie oddanej scenie dêwi´kowej
i przyzwoitej dynamice, zarówno w ska-
li makro, jak i mikro. Co do jakoÊci basu,
to jest ona wystarczajàco dobra, aby
obyç si´ bez subwoofera. Pokazuje to
realistyczna reprodukcja wybuchów

bomb g∏´binowych z filmu
U-571, nie wspominajàc
o sztucznie generowanych
pomrukach, takich jak 
chocia˝by wyst´pujàce
w trylogii Matrix braci 
Wachowskich. 

KONKLUZJA
Je˝eli szukacie ∏adnych, do-
brze wykonanych i napraw-
d´ niedrogich g∏oÊników 
do kina domowego, a s∏u-
chacie du˝o muzyki dwuka-
na∏owej, to ju˝ je znaleêliÊ-
cie. W swoim zakresie ceno-
wym to jedna z najlepszych
propozycji na rynku. Na do-
datek markowa! Fani czy-
stego stereo powinni zwró-
ciç uwag´ na znakomite 
zestawy przednie. ■

★★★★★

JAKOÂå/CENA

Jamo C405 / C401 / C400CEN

AV

Dystrybutor Konsbud Hi-Fi sp. z o.o. 
tel. 022 750 23 22
www.konsbud-hifi.pl

Cena 2300 z∏ (za komplet)

OCENA
NeutralnoÊç 9/10
❚  ¸adna i spokojna estetyka brzmieniowa opierajàca si´ na wyrównanym

paÊmie. 

Precyzja 9/10
❚  Wystarczajàco czytelne odtwarzanie szczegó∏ów, aby cieszyç si´

z nagraƒ.

MuzykalnoÊç 10/10
❚ Jak na system wielokana∏owy w tej cenie, trudno b´dzie znaleêç

lepszego konkurenta w tym zakresie.

PrzestrzennoÊç 9/10
❚ Kolumny najlepiej sprawujà si´ w trybie stereo, choç efekt dookólny

mo˝e si´ podobaç, dzi´ki spójnoÊci barwy i pola dêwi´kowego.

Dynamika 9/10
❚ Nie spodziewajmy si´ nadnaturalnych skoków g∏oÊnoÊci. W klasycznym

materiale muzycznym obydwie skale sà poprawne.

Bas 9/10
❚ Na tyle dobry, ̋ e Êmia∏o mo˝na obejÊç si´ bez subwoofera.  

Ocena ∏àczna 92%
KATEGORIA SPRZ¢TU C

Olbrzymi otwór basrefleksu 
i podwójne terminale 

to domena zestawów przednich

Kana∏y tylne i centralny sà oszcz´dniej
wyposa˝one. Uchwyty Êcienne 

– mocowane fabrycznie


