
JAMO DS7 ON 
KORVIAHIVELEVÄ 

LANGATON 2.1-AKTIIVI-
KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Tanskalaisen kaiutinbrändin uutuus Jamo DS7 
yhdis tää veistoksellista muotoilua ja korkea
luokkaista äänen toistoa uudessa langattomassa 
2.1aktiivi kaiutinjärjestelmässään. Satelliitti    kaiut
timien avoin rakenne paljastaa kaiutinelementit 
ja luo hinta luokassaan ainutlaatuisen avaran ja 
kirkkaan äänimaailman, jota täydentää matalilla 
basso äänillä sivuille suuntaava 8” subwoofer. 
Jamo DS7 on myynnissä hyvin varustetuissa kodin
elektroniikka-jahifi-liikkeissäkauttamaan.

NYKYAIKAISTA MUOTOILUA JA  
HUIPPU LAATUISTA ÄÄNTÄ
Jamo DS7 mukailee Jamon palkitun R 909  -kaiuttimen 
muotokieltä ja avointa rakennetta. Aktiivikaiutin-
järjestelmä DS7 tuo aivan uudenlaista äänentoistoa 
ja liitettävyyttä perinteisiin kahdesta stereokaiutti-
mesta ja subwooferista koostuviin 2.1 -järjestelmiin. 
 
Näyttävät satelliittikaiuttimet tuovat esiin kaiutinkartiot 
ja neodymium-magneetit, jotka on kiinnitetty 3,5 mm 
paksuun korkeakiiltoiseen, takaosattomaan koteloon. 
Ratkaisu luo ääneen erityistä kirkkautta ja tarkkuutta. 
Kaiuttimissa on hifistien arvostamat napaliittimet niiden
kytkemiseksi subwooferiin. Pakkaus sisältää kaiutinjohdot. 
 
DS7-järjestelmään kuuluu  sivuil-
le suuntaava 8” sub woofer, joka 
antaa täyteläisyyttä ja luonnet-
ta ääneen. Sub wooferissa on 
sisään rakennettu vahvis tin, joka 
jakaa tehosta 60 W alaääni-
kaiuttimelle ja 30 W kummal-
lekin satelliitti kaiuttimelle. 

ERINOMAINEN LIITETTÄVYYS JA VIIMEISTELTY  
KAUKOSÄÄDIN
Jamo DS7 -järjestelmällä voit nauttia mobiili-
laitteisiin tallennetusta musiikista, sisällöstä tai 
verkkoradiosta Bluetooth® 4.0 -tekniikan avulla. 
Aktiivikaiutinjärjestelmän voi kytkeä muihin ääni-
lähteisiin joko optisella tai 3,5 mm stereoliittimellä.   
 
Laitteen kaukosäätimellä voi säätää äänenvoimakkuutta 
tai kytkeä kaiuttimet mute-tilaan. Kaukosäätimellä 
voi myös luoda Bluetooth®-laiteparin ja ohjata Blue-
tooth®-laitteiden toistoa, kelata eteen- ja taaksepäin 
sekä vaihtaa kappaletta.

Teho: 2 × 30 W, 1 × 60 W, 
taajuusvaste: 20 Hz – 20 KHz 
Koko: satelliittikaiuttimet, 
102 × 305 × 90 mm, paino 1,7 kg; 
subwoofer, 254 × 305 × 381 mm, 
paino 7,9 kg
Värivaihtoehdot: satelliittikaiuttimet 
– korkeakiiltoinen valkoinen, korkea-
kiiltoinen musta, korkeakiiltoinen 
punai nen; subwoofer – musta
Su ositushinta: 549,90 euroa

Lisätietoja:
Loud Group, Niki Vaha, toimitusjohtaja
niki.vaha@loudgroup.fi,0407225572

Viestintä, kuvat ja tuotelainat:
Villivisio, Karri Harju

karri.harju@villivisio.fi,0442011077

Jälleenmyynti:
Hyvin varustetut 
kodinelektroniikkajahifi-liikkeet.

Kuluttajatiedustelut:     
Loud Group Oy
puh.0201986200,loudgroup@loudgroup.fi
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JAMON DSSARJAN AKTIIVIKAIUTINPAREILLA  
LAADUKASTA ÄÄNTÄ
Skandinaaviseen kotiin sopivien, selkeälinjaisten  Digital 
DS4 -kirjahyllykaiuttimien tyylin viimeistelee puisen 
kaiutin kotelon nahkajäljitelmäverhoilu. Aktiivikaiutin-
pari on helppo yhdistää erilaisiin äänilähteisiin joko 
langattomasti Bluetooth®-teknologian avulla tai analo-
gisesti AUX-kaapelilla televisioon tai tietokoneeseen. 
 
Kaiuttimen painikkeista valitaan äänilähde ja säädetään 
äänenvoimakkuutta. Painikkeiden avulla voidaan lisäksi 
ohjata Bluetooth®-laitteiden toistoa, kelata eteen- ja 
taaksepäin sekä vaihtaa kappaletta. USB-latausportilla 
voidaan ladata mobiililaitteita.

 

Jamo Digital DS5 -kaiuttimien muotoilu muistuttaa 
purjetta, ja harkittu muotoilu tuo myös osansa kaiutin-
parin korkealuokkaiseen äänentoistoon. Kaiuttimien 
taakse suuntaava bassoaukko luo vaikuttavan akustii-
kan, joka täyttää huoneen lämpimillä sävyillä. Kauko-
säätimen avulla on helppo ohjata äänen volyymia sekä 
Bluetooth®- laitteiden toistoa. Kaiuttimet voi liittää ääni-
lähteeseen langattomasti Bluetooth®-teknologialla tai 
AUX- kaapelilla.

Teho: 
2 × 18 W, taajuus vaste: 50 Hz – 20 kHz

Koko: 
178 × 114 × 190 mm, paino: 4,2 kg

Värivaihtoehdot: 
valkoinen ja musta

Suositushinta: 
229,00 euroa

Teho: 
2 × 20 W, taajuus vaste: 60 Hz – 15 kHz
Koko: 
254 × 114 × 152 mm, paino 2,8 kg
Värivaihtoehdot: 
valkoinen ja musta
Suositushinta: 
269,00 euroa


