HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³

Jamo E855
E855 wygl¹daj¹ nowoczeœnie i elegancko.
Uk³ad dwuipó³dro¿ny zawiera ciekawe
przetworniki, a sztuczna okleina
po³o¿ona jest bardzo starannie. Jamo
proponuje trzy kolory: czarny, bukowy
i wiœniowy.

N

ad przedni¹ œciank¹ znajduje siê plastikowa “czapka”, bêd¹ca jedynie elementem
wzorniczym. Delikatna maskownica zwê¿a siê ku do³owi, optycznie ³¹cz¹c ow¹ czapkê
z logo na plastikowej p³ytce umieszczonej u podstawy. E855 mog¹ staæ na kolcach wkrêconych
bezpoœrednio w obudowê, ale istnieje tak¿e opcja
bardziej stabilna - producent do³¹cza srebrne nó¿ki mocowane do dolnej p³yty kolumny i wychodz¹ce poza jej obrys. Nó¿ki s¹ jednak plastikowe
i nie wygl¹daj¹ zbyt nobliwie, bez nich E855 prezentuj¹ siê zdecydowanie lepiej.
Obudowa zrobiona jest g³ównie z p³yty wiórowej, a front z 2-centymetrowego mdf-u.
E855 s¹ dwuipó³dro¿ne, przetworniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy s¹ identyczne. Membrany wykonano z celulozy uszlachetnionej w³óknem mineralnym. W centrum g³oœników szyku dodaj¹ im aluminiowe korektory fazy. Wysokie czêstotliwoœci przetwarza 25-mm tekstylna kopu³ka.
Podwójne zaciski g³oœnikowe zamocowano we
wg³êbieniu, w taki sposób, ¿e teoretycznie mo¿na
kolumny ustawiæ blisko œciany. Bêdzie w tym jednak przeszkadza³ bass-reflex o znacznej œrednicy
(10 cm), którego wylot równie¿ znajduje siê z ty³u.

E855
Impedancja znamionowa [Ω]
4
Efektywnoœæ [dB]
87
Moc znamionowa [W]
140
Wymiary (W/S/G) [cm]
86/17,5/34
Cena (para)[z³]
2070
Dystrybutor
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rednie czêstotliwoœci przechylaj¹ siê czasami
trochê ku górze, kiedy indziej uchwytne jest
lekko nosowe brzmienie g³osów wokalistek,
z kolei ws³uchuj¹c siê w instrumenty, problem
ten siê nie zaznacza. DŸwiêki œrodka zwykle wype³nione s¹ po brzegi, ale zdarzaj¹ siê równie¿
chwile s³aboœci, wówczas œrednica gra cicho
i nieœmia³o. Pojawiaj¹ce siê niejednoznacznoœci
i niedopowiedzenia w zakresie œrednicy wp³ywaj¹ na wra¿enie ograniczonej analitycznoœci. Góra
pasma jest za to konsekwentnie wyraŸna i mocna
w ca³ym swym zakresie. DŸwiêki s¹ tutaj doœæ
grube, ale i dobrze rozdzielone. Dynamika nie
podlega krytyce, obecny jest tak¿e pierwiastek
szorstkoœci, ale bez popadania w przesadê. Naj-

wy¿sze tony s¹ bardzo dŸwiêczne i ofensywne,
potrafi¹ce oddaæ nie tylko szczegó³y, ale równie¿
efektywnie kreowaæ przestrzeñ.
Bas jest krótki i twardy, dobrze kontrolowany, ale jednoczeœnie nie zanadto kusy i obcesowy.

Basowe dŸwiêki w ka¿dym
akordzie dobrze przyklejone s¹
do ni¿szej œrednicy, nad¹¿aj¹ za
zmianami, tym samym znakomicie wspieraj¹ dynamikê.
Plany sceniczne rysowane przez E855 s¹ prawid³owe, nie pojawiaj¹ siê zaskakuj¹ce efekty,
ale wra¿enia naturalnoœci jest wysokie.
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Wykonanie i komponenty
Doskonale wygl¹daj¹ca, efektownie wykoñczona
skrzynka. Przetworniki robi¹ równie dobre wra¿enie.
ocena

bardzo dobra

Laboratorium
Dobra ogólna równowaga z lekkim wzmocnieniem
nisko siêgaj¹cego basu. Impedancja znamionowa 4omy, ale z minimum nieco powy¿ej tej wartoœci.
ocena

dobra+

Brzmienie
Trochê nierówna œrednica, dobrze dostrojony bas,
szczegó³owa góra pasma, w sumie wra¿enie dobrej
naturalnoœci, choæ niepe³nej neutralnoœci.
ocena

dobra+
ocena koñcowa

dobra+

Amplitunery wielokana³owe 2000-2550 z³ KINO DOMOWE
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Jamo musimy zakwalifikowaæ jako konstrukcjê znamionowo 4omow¹, chocia¿ minimum le¿¹ce przy 150Hz, maj¹ce wartoœæ nieco
wy¿sz¹ od 4 omów (rys. 1), nie oznacza, abyœmy mieli do czynienia z
bardzo trudnym obci¹¿eniem. W tym kontekœcie efektywnoœæ 87dB
wydaje siê wynikiem “w normie”.
Jamo na pewno mo¿e pochwaliæ siê silnym i nisko siêgaj¹cym basem – bass-reflex dostrojony do 40Hz zadzia³a³ bardzo sprawnie
i pewnie doprowadzi³ charakterystykê przetwarzania do tego punktu.
Bas nie jest jednak nazbyt uwypuklony ponad poziom zakresu œredniowysokotonowego, przetwarzanego z doœæ dobr¹ liniowoœci¹. Os³abienie pojawia siê na prze³omie niskich i œrednich czêstotliwoœci, dok³adnie przy 400Hz (rys. 2).
Na osi 30O charakterystyka bêdzie lekko opadaæ w kierunku czêstotliwoœci wysokich, E855 najlepiej chyba bêdzie skierowaæ wprost na
miejsce ods³uchowe (rys. 3).
Maskownica zaatakowa³a wybiórczo – tylko okolice 10kHz, ale
doœæ wyraŸnie (rys. 4).

rys. 2. Charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.
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rys. 1. Charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osiach 0O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.
guzik do pdf v2
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