
Jamo osiągnęło wysoką i bardzo stabilną pozycję
na rynku głośników, także w Polsce. Jest znane

z dobrze brzmiących i niedrogich kolumn, o których
już wielokrotnie pisaliśmy na łamach AV. Seria C800
wygląda na bardziej luksusową, choć głośniki w jej
ramach oferowane wcale nie kosztują fortuny.

BUDOWA
Jakość wykonania i zastosowane wzornictwo mogą
przyprawić o zawrót głowy, zwłaszcza że nie mamy
do czynienia z produktem highendowym ani niszo-
wym. 803 sprawiają wrażenie luksusowego wyrobu
za dużo wyższą cenę, niż faktycznie ona wynosi.
Obudowy są przepięknie wykonane w kolorze drew-
na i błyszczącej czerni, kształt obudowy zwraca
uwagę łagodnymi wypukłościami ścianek bocznych.
Zrobiona jest z płyt MDF o grubości 17-18 mm, z kil-
koma wzmocnieniami pozwalającymi na zachowa-
nie nietypowego kształtu obudowy. 
Po zdjęciu maskownicy widać 17-centymetrowy
głośnik niskośredniotonowy z nieruchomym ko-
rektorem fazy przypominającym kształtem po-
cisk o ściętym i lekko wklęsłym czole. Sztywna
membrana składa się z dwóch warstw włókna
szklanego przedzielonych siatką z celulozy.
Układ magnetyczny woofera ma pokaźną
średnicę, porównywalną z powierzchnią
czynną membrany. Za górę pasma odpo-
wiedzialny jest ciekawy głośnik kopułkowy
25 mm odprzęgnięty elastycznie od obu-
dowy (Decoupled Tweeter Technology) 
i współpracujący z tubą optymalizującą
dyspersję w niskim zakresie przetwa-
rzania. 
Tunel basrefleksu ma dość dużą dłu-
gość (140 mm) i średnicę (65 mm). 
Z dużą dbałością wykonano termi-
nale głośnikowe w kolorze satyno-
wanego srebra. A przy tym nie są
to kolejne klony WBT, lecz własne
opracowanie, umożliwiające pra-
cę zarówno w bi-wiringu, jak
i w tradycyjnej konfiguracji
z dodatkowymi zworkami. 
Za terminalami znajduje się
zwrotnica głośnikowa z trze-
ma cewkami (jedna rdzenio-
wa), trzema kondensatora-
mi (dwa foliowe) i rezysto-
rem dużej mocy. Kable po-
chodzą z własnej produk-
cji. Są złożone z dwóch
oddzielnych żył i owi-
nięte taśmą z pianki. 

BRZMIENIE
Jamo to nie tylko zna-
komity wygląd i wyso-
ka jakość wykonania,

ale przede wszystkim dobry dźwięk. W kategoriach
ogólnych brzmienie jest dopracowane w każdym
aspekcie. Oczywiście w skali absolutnej znalazłoby
się coś, co można by im wytknąć, ale przecież nie
o to chodzi. C803 brzmią w sposób bardzo barwny,
kwiecisty, wręcz żywy. Barwy są nasycone, a po-
szczególne dźwięki płyną swobodnie. 
Niskie składowe nie mają wybitnej szybkości, ale są
na tyle dobre, że oddanie rytmu i motoryka tego za-
kresu reprodukowane są prawidłowo. Bas ma do-
brze wybudowaną podstawę, co można było usły-
szeć na elektronicznych realizacjach z nisko scho-
dzącymi pomrukami. Ma raczej ciepłą barwę, po-
dobnie jak średnica. Ta jest gładka i ekspresyjna.
Głosy wokalistów czy chóry brzmią autentycznie,
bez podbarwień czy uproszczeń. Także instrumenty
dawne mają barwę zbliżoną do tego, co można usły-
szeć ze sporo droższych kolumn. Przejście w zakres
sopranów odbywa się dość sprawnie, bez uprzywile-
jowania żadnej ze stron. Wysokie tony odebrałem
jako lekko zaciemnione i słodkie, co bardzo dobrze
rokuje w sytuacji, gdy kolumny są napędzane chłod-
no brzmiącą elektroniką tranzystorową lub za po-
średnictwem kabli o analitycznych skłonnościach. 
Na ciepłe słowa zasługują zdolności do kreowania

Jamo
C803
Jamo utrzymuje wysoką formę.
Jak się okazuje, nie tylko
w głośnikach do kina
domowego. Monitory z serii 800
to spore zmartwienie dla rywali 
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TESTY SPRZĘTU Kolumny kompaktowe (2500-3000 zł)

Dane techniczne
Głośniki 25-mm kopu∏ka tekstylna

180-mm g∏oÊnik niskoÊredniotonowy
konstrukcja 2-dro˝na basrefleks

Impedancja znamionowa 6 Ω
Pasmo przenoszenia 45 Hz - 24 kHz
Częstotliwość podziału 2 kHz
Efektywność 87 dB
Moc znamionowa 125 W
Wymiary 225 x 380 x 341 mm
Masa (jednej sztuki) 9,9 kg

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

Cena (za parę) 2600 zł

OCENA
Neutralność 10/10
❚ Brak odstępstw od płaskiej charakterystyki częstotliwościowej, dźwięk

spójny i gładki.

Precyzja 9/10
❚ Gdyby nie osłodzone soprany i lekko ocieplony bas, dotarłyby do nas

wszystkie informacje zapisane na płycie. 

Muzykalność 10/10
❚ Bezsprzecznie największy walor tych głośników.

Stereofonia 9/10
❚ Proporcjonalna szerokość sceny i perspektywa. 

Dynamika 9/10
❚ Głównie w makroskali, kolumny nie są zbyt krytyczne wobec słabszych

realizacji.

Bas 9/10
❚ Ciepły, o dobrze wybudowanej podstawie.  

Ocena łączna 93%
KATEGORIA SPRZĘTU C



Dwa przewody wchodzące przez otwór wentylacyjny woofera to część układu aktywnej
kontroli impedancji, cokolwiek to znaczy. Duża puszka tweetera skrywa elastyczne
zawieszenie głośnika (Decoupled Tweeter Technology)

Nieład twórczy w pełnej krasie, czyli specjalistyczna zwrotnica
montowana metodą punkt-punkt

zjawisk przestrzennych. Większość z nich
rozgrywa się tuż za linią głośników, w pro-
porcjonalnej do szerokości perspektywie.
Jakościowo jest to efekt porównywalny do
oferowanego przez konkurentów. 
Ponadprzeciętnie wypada natomiast dyna-
mika. W tym względzie Jamo może rywali-
zować nawet z Heco i Usherem. Wyrażona
jest głównie w makroskali, choć mikro-
plankton dźwiękowy można po części wy-
odrębnić z tła muzycznego. Kolumny nie są

specjalnie krytyczne wobec słabszych
i starszych realizacji. Z tych względów są
godne polecenia dla posiadaczy dużych
kolekcji nagrań z różnych okresów. 

NASZYM ZDANIEM
Jamo C803 świetnie wyglądają i zapewnia-
ją dopracowany, komfortowy w odbiorze
dźwięk. Są bardzo uniwersalne brzmienio-
wo, potrzebują jedynie rzetelnie brzmiącej
elektroniki – raczej tranzystorowej. ■

Bardzo oryginalne potraktowanie tematu zwór głośnikowych.
Zaciski są pierwszorzędne




