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50 LAT TRADYCJI
Od ponad pół wieku Jamo projektuje najwyższej jakości pro-
dukty audio, które są jednocześnie ozdobą każdego pomiesz-
czenia. Nasze innowacyjne głośniki to idealne rozwiązanie do 
miejsc, w których żyjesz i spędzasz wolny czas, i będą ci służyć  
przez wiele lat.

NOWA ODSŁONA LEGENDY 
D 590 to jeden z najbardziej legendarnych produktów marki 
Jamo - ten klasyczny głośnik jest teraz dostępny w specjalnej, 
limitowanej edycji z okazji 50-lecia Jamo.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Trójdrożny system wyposażony został w głośnik wysokotono-
wy o średnicy 25 mm z miękką kopułką połączony z Wave-
Guide dla uzyskania czystych, pełnych detali wysokich tonów, 
podwójne głośniki średniotonowe o średnicy 127 mm oferują 
płynny, dynamiczny zakres średnicy, a skierowany w dół 203 
mm głośnik niskotonowy zapewnia potężny bas. Wszystko to 
gwarantuje dynamiczną i wierną reprodukcję dźwięku. Jamo od 
dawna słynie ze zrównoważonego, dynamicznego brzmienia - 
nowy głośnik D 590 50th Anniversary Special Edition emanuje 
ciepłem i oferuje szczegółowy dźwięk tak charakterystyczny 
dla marki Jamo.

NOWOCZESNY STYL
Dwa nigdy wcześniej nie widziane wykończenia premium 
i nowa tweedowa maskownica – dzięki nowej odsłonie D 590 
50th Anniversary Special Edition, klasyczny głośnik Jamo wkra-
cza do nowej ery zachowując legendarną akustykę oryginalnego 
projektu. To prawdziwa okazja dla kolekcjonerów ze względu na 
wysokiej jakości detale, takie jak logo Jamo 50th Anniversary, 
czy grawerowana plakietka ze szczotkowanego aluminium. 
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SPECYFIKACJE

TYP OBUDOWY 3-drożna bas-refleks 

PASMO PRZENOSZENIA +/- 3dB 35 - 20.000 Hz

CZUŁOŚĆ 90 dB (2.83V @ 1m)

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY 25 mm (1”) miękka kopułka 
z WaveGuide

GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY 2 x 127 mm (5”)

GŁOŚNIK NISKOTONOWY 203 mm (8”)

IMPEDANCJA NOMINALNA 4 Ω

MOC WYJŚCIOWA (ciągła/szczyt.) 200 W / 280 W

WEJŚCIA Pozłacane terminale 
głośnikowe bi-wiring

WYMIARY (WYS. x SZER. x GŁ.) 1060 x 261 x 390 mm

WAGA 25,8 kg

WYKOŃCZENIE Black Ash


