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50 LAT TRADYCJI
Od ponad pół wieku Jamo projektuje najwyższej jakości 
produkty audio, które są jednocześnie ozdobą każdego 
pomieszczenia. Subwoofery Jamo Concert 9 łączą w sobie 
najwyższą wydajność niskich częstotliwości z nowoczesnym, 
luksusowym wzornictwem i wysokiej jakości wykończeniem, 
oferując wyjątkową akustykę w pięknym wydaniu. Subwoofery 
te są idealnym uzupełnieniem głośników Jamo Concert 9 Series II 
lub dowolnego systemu audio.

WYJĄTKOWA MOC
W subwooferach serii Concert 9 zastosowano sztywną, 
formowaną natryskowo grafitem membranę IMG (Injection 
Molded Graphite), który zapewnia niezwykle czysty, mocny 
bas, a jego nadzwyczajna lekkość pozwala osiągnąć jedne 
z najwyższych mocy wyjściowych w tej klasie. Konstrukcja portu 
bas-refleks minimalizuje szumy i zapewnia wyjątkowe poszerzenie 
niskich częstotliwości. Skierowany do przodu port pozwala 
na wszechstronne umieszczenie subwoofera blisko ściany lub 
w szafce.

IMPONUJĄCE MOŻLIWOŚCI
Wstrząsające ziemią basy wymagają wzmacniacza, który zapewni 
odpowiednią moc. Umieszczone w subwooferach JAMO C 910 
i C 912 audiofilskie wzmacniacze klasy D z łatwością zapewnią 
im odpowiednią werwę. Podwójne wejścia RCA umożliwiają 
podłączenie do amplitunerów, procesorów i zintegrowanych 
wzmacniaczy, a zgodność z systemem WA-2 pozwala na 
łatwą, bezprzewodową instalację. Bezstopniowo regulowana 
zwrotnica i przełącznik fazy umożliwiają precyzyjne dostrojenie 
subwoofera dla uzyskania optymalnej wydajności w każdym 
pomieszczeniu.

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
Umieszczone w JAMO C 910/912 SUB złącze dla odbiornika 
WA-2 (sprzedawanego oddzielnie) umożliwia bezprzewodowe 
przesłanie sygnału audio, co pozwala na umieszczenie 
subwoofera w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Zapewnia 
to nie tylko łatwą, pozbawioną kabli instalację, ale także 
swobodę umiejscowienia subwoofera w celu uzyskania 
optymalnej wydajności. Dzięki technologii bezprzewodowej 
2,4 Ghz, system WA-2 zapewnia prawdziwie audiofilski dźwięk 
o wysokiej rozdzielczości z wyjątkowo niskim opóźnieniem - 
zapewniając swobodną komunikację bezprzewodową bez straty 
jakości.

SPECYFIKACJE

PASMO PRZENOSZENIA 32 Hz - 125 KHz

MAX. MOC AKUSTYCZNA 110 dB

TYP WZMACNIACZA Klasa D z analogowym 
przedzmacniaczem

MOC WYJŚCIOWA
(ciągła/szczytowa) 150 W / 300 W

GŁOŚNIK NISKOTONOWY 10” IMG o dużym skoku

TYP OBUDOWY Skierowany do przodu 
port bas-refleks

WEJŚCIA podwójne RCA/LFE Line In, 
port bezprzewodowy WA-2 

MATERIAŁ OBUDOWY MDF

WYKOŃCZENIE Black Ash, Dark Apple, 
Matte White

WYMIARY 400 x 318 x 408 mm
(wys. x dł. x szer.)

WAGA 14.06 kg


