


1966 
W duńskiej wiosce rybackiej Glyngøre 
stolarz Preben Jacobsen rozpoczyna 
w swoim kurniku budowę głośników. 
Dwa lata później dołącza do niego 
szwagier Julius Mortensen. Jacobsen 
+ Mortenson = JAMO. W 1978 r. linię 
produkcyjną opuszcza milionowy 
głośnik JAMO.



2016
JAMO z małej duńskiej firmy projektowej stało się 
zaawansowanym technicznie, opartym na współpracy 
przedsiębiorstwem, które wykorzystuje zasoby 
z całego globu. JAMO kontynuując innowacje 
w projektach swoich głośników tworzy produkty 
na czasie, które oferują jednocześnie fantastyczne 
brzmienie i wspaniały wygląd. Dzięki nowoczesnemu 
wyglądowi i wysokiej klasy dźwiękowi, głośniki te są 
idealne do pomieszczeń, w których żyjemy i słuchamy 
muzyki - produkty JAMO są PROJEKTOWANE Z MYŚLĄ 
O WIELOLETNIM UŻYTKOWANIU.

50 LAT 
DOŚWIADCZENIA
W PROJEKTOWANIU

DS3
BEZPRZEWODOWY 

PRZENOŚNY 
GŁOŚNIK



DS1
BEZPRZEWODOWY 
GŁOŚNIK Z LAMPKĄ 

ROWEROWĄ

JAMO DIGITAL DS1 
BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK Z LAMPKĄ ROWEROWĄ DS1 
pozwoli ci zabrać twoją ulubioną muzykę na kolejną prze-
jażdżkę po mieście. Prosty kontroler pozwala na regulację 
głośności, wstrzymywanie i odtwarzanie muzyki oraz odbie-
ranie połączeń telefonicznych nie spuszczając wzroku z drogi 
- nigdy nie musisz wyjmować telefonu.

DS1 jest odporny na zachlapania więc możesz jeździć swo-
bodnie, bez obaw o lekki deszcz. Jasne, wydajne światło LED 
oświetla drogę, a akumulator litowo-jonowy pozwala na 
szybkie ładowanie przez dostarczony kabel USB. Dołączony 
uchwyt na kierownicę stabilnie zabezpiecza głośnik DS1 
jednocześnie pozwalając go łatwo odłączać. W zestawie jest 
również pasek na nadgarstek.



DS2
BEZPRZEWODOWY 

GŁOŚNIK PODRÓŻNY 
Z RADIEM  

JAMO DIGITAL DS2  
Zabierz muzykę na swoje wyprawy, bez konieczności podłą-
czania kabli. BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK PODRÓŻNY DS2 
Z RADIEM FM bez trudu łączy się z telefonem lub odtwarza-
czem muzyki. Możesz słuchać swoje ulubione stacje mu-
zyczne, sportowe i informacyjne gdziekolwiek jesteś. Głośnik 
wyposażono w slot kart pamięci micro SD, dzięki czemu 
możesz słuchać muzyki także poza zasięgiem sieci. 

Klasa wodoszczelności IPX5 pozwala ci zabrać DS2 na szlak, 
plażę lub basen bez martwienia się o deszcz, śnieg czy upusz-
czenie go do kałuży. Wytrzymała konstrukcja DS2 z łatwością 
wytrzyma wstrząsy i obicia jakie czekają go na trudnym szla-
ku. Szybkie ładowanie przez dostarczony kabel USB.



DS3
BEZPRZEWODOWY 

PRZENOŚNY GŁOŚNIK

JAMO DIGITAL DS3 
Gdziekolwiek idziesz, zabierz ze sobą muzykę. BEZPRZEWO-
DOWY PRZENOŚNY GŁOŚNIK DS3 jest innowacyjnym połą-
czeniem stylu i funkcji, które stanie się częścią twojego życia. 
Bez trudu mieści się w kieszeni lub torbie. 

Dostosuj głośność, kontroluj odtwarzanie muzyki i odbie-
raj połączenia telefoniczne bez konieczności wyjmowania 
telefonu. 6 godzin pracy na baterii oraz radio FM zapewnią 
wyjątkowy dźwięk podczas podróży. Głośnik wyposażono 
w slot kart pamięci micro SD, dzięki czemu możesz słuchać 
muzyki także poza zasięgiem sieci. Szybkie ładowanie przez 
dostarczony kabel USB.



DS4
BEZPRZEWODOWY 

GŁOŚNIK 
PODSTAWKOWY

JAMO DIGITAL DS4
BEZPRZEWODOWE GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE JAMO 
DIGITAL DS4 oferują elegancki, nowoczesny projekt 
i niesamowitą charakterystykę dźwięku. Obite białą 
lub czarną skórą ekologiczną DS4 dodadzą elegancji 
każdemu wnętrzu. 

Szybko podłącz głośniki bezprzewodowe DS4 do 
telewizora lub komputera poprzez wejścia analo-
gowe stereo by tchnąć życie w filmy, muzykę i gry. 
Kontroler pozwala na sterowanie głośnością, funkcją 
pauza/odtwarzanie, przewijanie do przodu lub do tyłu 
i wybór źródła. Oddzielny port USB służy jako stacja 
ładowania dla twoich urządzeń elektronicznych.



JAMO DIGITAL DS5 
BEZPRZEWODOWE DESIGNERSKIE GŁOŚNIKI DS5 dzięki 
swym gładkim, organicznym liniom i wyrafinowanym 
przyciskom dotykowym nadadzą twojemu wnętrzu 
nowoczesny charakter. Skierowany do tyłu podłużny port 
zapewnia imponująco ciepłe brzmienie, które wypełnia 
całe pomieszczenie. 

Łatwy w obsłudze pilot pozwala sterować głośnością, 
funkcją pauza/odtwarzanie, przewijanie do przodu lub 
do tyłu oraz umożliwia bezprzewodową synchronizację 
ze znajdującym się w pomieszczeniu urządzeniem. DS5 
posiadają wejście AUX do podłączenia telewizora lub 
komputera, aby zapewnić twoim filmom, muzyce i grom 
idealny dźwięk.

DS5
BEZPRZEWODOWE 

DESIGNERSKIE 
GŁOŚNIKI 



DS6
BEZPRZEWODOWY 

GŁOŚNIK
Z RADIO I ZEGAREM

JAMO DIGITAL DS6 
BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK DS6 Z RADIO I ZEGAREM 
wprowadzi do twojego domu lub biura wyśmienicie brzmiący 
element retro. Prosty, nowoczesny design, dyskretne czułe 
przyciski dotykowe oraz przyciemniany wyświetlacz reagują na 
dotyk i otoczenie. Żywy, stylowy cyfrowy wyświetlacz pokazuje 
czas, połączenie bezprzewodowe i stację radiową. 

W zestawie DS6 znajduje się dopracowany pilot pozwalający 
na łatwe sterowanie głośnością, funkcją pauza/odtwarzanie, 
przewijanie do przodu lub do tyłu, wyciszenie, bezprzewodową 
synchronizację, ustawienie godziny oraz wybór stacji radiowej. 
DS6 wyposażony jest w wejścia AUX oraz oddzielny port USB, 
który służy jako stacja ładowania dla twoich urządzeń elektro-
nicznych.



JAMO DIGITAL DS7
AKTYWNE GŁOŚNIKI STEREO DS7 Z SUBWOOFEREM nie tylko zachwycają 
wyglądem, ale również robią duże wrażenie pod względem muzycznym. 
Oparty o kultowy projekt legendarnych głośników JAMO 909 młodszy brat 
oferuje idealne odwzorowanie dźwięku i szeroki wachlarz zastosowań. DS7 
wypełni twój dom świetnym brzmieniem a inspirujący projekt z otwartym 
tyłem kolumn i minimalistycznym subwooferem będzie prawdziwą ozdobą. 

DS7 wyposażono w wejścia bezprzewodowe, optyczne oraz AUX IN, a także 
w pilota z pełną funkcjonalnością dzięki czemu idealnie współgrają one 
z telewizorem, komputerem lub urządzeniem mobilnym.

DS7
AKTYWNE GŁOŚNIKI 

STEREO 
+ SUBWOOFER
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