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راهنمای خرید هدفون

هدفونهایتوگوشی()in-ear

این هدفون ها ،در مقایسه با دو مدل دیگر سبک تر و
کوچکترهستند؛ودرداخلگوشقرارمیگیرند.نکته
منفیدراستفادهازاینهدفونها،ناتوانیآنهادرایجاد
یک محیط ایزوله است .به این معنی که هنگام استفاده
از هدفونهای تو گوشی صدای اطراف نیز به گوش شما
می رسد .در عین حال این هدفون ها به سبب وزن کم و
اندازهکوچکخودقابلیتحملباالییدارند،وبرایامور
روزمرهوورزشگزینهبسیارخوبیمحسوبمیشوند.البته
اگرشماازآندستهازافرادهستید؛کهازافتادنمداوماین
هدفونهاشکایتدارید؛بایدبدانیدکهدربخشانتهایی
این نوع از هدفونها«ایرباد» وجود دارد«.ایرباد» همان
قطعهکوچکالستیکماننداست؛کهدرداخلگوشقرار
میگیرد«.ایربادها»اندازههایمختلفیدارند.اگرهدفون
توگوشی شما هم مدام از گوشتان میافتد ،حتما اندازه
مناسبی را انتخاب نکردهاید .به لحاظ کیفیت صدا این
مدلمعموالنسبتبهدومدلدیگرسطحپایینتریدارد.

محدثه انبیائی

اگر از موسیقی دوستان هستید؛ و به گوش کردن موزیک آن هم به مقدار زیاد عالقه دارید؛ داشتن یک هدفون برای این که
برای دیگران ایجاد مزاحمت نکنید؛ ضروری به نظر می رسد .هدفون از آن دست وسیله هایی است؛ که برای فرد ،حریم
شخصی ایجاد می کند .مثال ،هنگامی که در متروی شلوغ هدفون بر گوش می گذارید؛ و آهنگ دلخواه خود را پخش
میکنید ،در واقع خود را در دنیای دیگری که بقیه از آن بیخبرند ،احساس خواهید کرد .موسیقی گوش کردن در هنگام
پیاده روی و ورزش هم که حال و هوای خودش را دارد .بسیاری از افراد عالقه دارند؛ هدفون در گوش بگذارند؛ و با انرژی
به ورزش و پیاده روی بپردازند .اما اندکی بی انصافی است ،اگر تمام کاربرد هدفون ها را در پخش موزیک خالصه کرد.
هدفونها،در تماسهای تلفنی افرادی که همزمان با تلفن صحبت کردن با دستهایشان کار دیگری مانند
تایپ کردن انجام می دهند؛ نیز کارآمد است .هدفون ها در اشکال و انواع مختلف و با ویژگی های
متنوع در بازار وجود دارند .در این شماره قصد داریم به بررسی مشخصات هدفون ها بپردازیم .

هدفونهایروگوشی()on-ear

«هــدفــونهــای روگــوشــی» ،از نظر انــــدازه بــزرگتــر،
از «هدفون های توگوشی» و کوچک تر ،از «مدل های
دور گوشی» هستند« .هدفون های روگوشی» ،بر روی
اللهگوشقرارمیگیرند؛وبههمیندلیلاستفادهازآنها

نکاتمهمدرخریدهدفون

بسیارآساناست.اینمدلازهدفونها،نمونهمتعادلیاز
تلفیقدومدلدیگربهشمارمیآید.امابهدلیلقرارگیری
برروی الله گوش ممکن است ،در بلند مدت باعث اذیت
این بخش از گوشتان شود ،بنابراین حتما از نمونه ای
که متناسب با انــدازه گوش های تان اســت ،خریداری
کنید .در این مدل همچنان صداهای اطراف به گوش
میرسد،پسازایجادمحیطکامالایزولهخبرینیست.
هدفونهایدورگوشی()Over-ear

بهاینهدفونها«،استودیویی»نیزمیگویند«.هدفونهای
دورگوشی» برای کسانی که به صورت حرفهای و دقیق
موسیقی گــوش می کنند؛ مــدل مناسبی اســت .زیرا
هدفون های دورگوشی به دلیل استفاده از درایورهای
قدرتمند و بــزرگ کیفیت صــدای باالیی دارنـــد .این
هدفونها تمام محیط الله گوش را میپوشانند و دورآن
قرارمیگیرند.بههمینعلتمحیطایزولهخوبیراایجاده
می کنند و مانع نشت صدا از بیرون به داخل و بالعکس
می شوند .همچنین به دلیل کیفیت بــاالی ابرهای به
کار رفته برروی گوشی ،کاربر احساس راحتی در هنگام
استفادهازآندارد.تنهانکتهمنفیاینهدفونها،درجابه
جایی آن هاست .این هدفون ها به دلیل اندازه بزرگ تر
ووزنبیشترهمراههمیشگیخوبیبهشمارنمیروند.

مشخصاتفنیهدفونها

ویژهدرمدلهایروگوشیبایددقتکنید،کهسبکباشندو
ازطراحیآرگونومیکخوبیبهرهبردهباشند.بالشتکهای
گوشیهمباآنکهتاثیریدرکیفیتصداندارد،امابسیار
مهمهستند؛وبایدازجنسیتهیهشدهباشند؛کهحتیدر
ساعتهایطوالنیاستفادهازآن،فشارزیادیبرگوش
واردنکند.

تولیدکنندهصدا(درایور)

«درایــــورهــــا» تولید کننده ص ــدا هستند؛ در واقــع
آنهاسیگنالهایالکتریکیرابهصداتبدیلمیکنند.هر
چهاندازه«هدفون»کوچکترباشد،درایورهایکمتریدر
آنقرارمیگیردودرنتیجه،امکانایجادصداهایمختلف
محدودتر می شود .در حالی که ،درایــورهــای بزرگ تر
توانایی صوتی باالتری در فرکانس های پایین و باس
دارند.هدفونهایتوگوشیمعمولی2درایوربرایتولید
صداهای زیر و بم دارد .این در حالی است ،که در ساخت
هدفونهای سطح باالتر گاهی تا6درایور مورد استفاده
قــرار می گیرد .کیفیت درایورها با قطرشان سنجیده
میشوند.بهعنوانمثالدرایورهای 40میلیمتروبیشتر
درمدلهایدورگوش،مطلوبمحسوبمیشوند.

کیفیتصدا

یکی از مهم ترین مولفه ها در
خرید هدفون کیفیت صدای
آن اســـت .کیفیت صــدا به
عوامل مختلفی از جمله نوع
هدفونبراساسنوعاتصال،
محل قــرارگــیــری ،تعداد
درایورها و ...بستگی دارد؛
کهدرادامهبیشتربااینعوامل
آشنا می شویم .بــرای ایــن که
میزان کیفیت هدفون مد نظرتان
رابسنجید؛یکراهکارسادهبرایتان
داریم؛بهتراست؛درهنگامخریدآهنگی
راکهزیادشنیدهایدباهدفونمدنظرپخش
کنید؛تامتوجهکیفیتآنشوید.

حساسیتوسطحفشارصدا

این مولفه به معنای ،حداکثر تواناییهدفونها در تولید
صدای بلند است وواحد اندازهگیری آن دسی بل ()dcB
است.میزانحساسیتهدفونهامعموالبین 85تا120
دسیبلاست.سازمانبهداشتجهانیدربارهصداهای
بیشتر از 85دسی بل هشدارهای جدی داده است و این
بهمعنیاستفادهمحتاطانهترازهدفونهاییباحساسیت
باالی 85دسیبلاست.

وزنوابعاد

شما باید با توجه به کاربرد هدفون برای خود تصمیم بگیرید؛
نوعتوگوشیراکهدرجیبجامیشودبخریدیاخیر؟همچنینبه

آمپدانس

انواعهدفونها

«آمپدانس» میزان توان الزم برای به حرکت درآوردن
درایورهارانشانمیدهدوبا(اهم)نمایشدادهمیشود.
این عدد نشان میدهد که هدفون برای استفاده با کدام
دستگاههامناسباست.
آمپدانسپایینبهمعنایانرژیکمتربرایتولیدصداست.
هدفونهاییکهآمپدانسپاییندارند،برایکارکردنبا
موبایلمناسبهستند.درمقابلهدفونهاییباآمپدانس
باالتوانبیشتریبرایبهحرکتدرآوردندرایورهایخود
دارندوبهیکآمپلیفایرمجزابرایپخشصدانیازدارند.
بازهفرکانسیصدا

محدوده صداهایی که هدفون تولید میکند ،با دو عدد
کوچک و بــزرگ مشخص و با هرتز سنجیده می شود.
عدد کوچکتر در محدوده فرکانسی ،صداهای بم و عدد
بزرگتر صداهای زیرقابلشنیدن را مشخص میکند.
هرچه عدد اول کوچکتر و عدد دوم بزرگتر باشد به این
معنی است که هدفون قابلیت تولید صداهای بم و زیر
بهتریراداراست.
اغتشاشاتهارمونیک

هر چه میزان  THDهدفون کمتر باشد ،آن هدفون در
پخش اصوات با سطح صدای باال توانمندتر است .اغلب
هدفون های بــازار  THDکمتر از یک درصد دارنــد و در
هدفونهایحرفهایاینعددکمترهممیشود.

برخیازقابلیتها

هدفونهابراساسنوعاتصال

هدفون ها بر اساس نوع اتصال به دو نوع با سیم و بی سیم تقسیم
می شوند .گره خــوردن سیم ها و قطعی در مدل های باسیم
باعث روی آوردن برخی کاربران به سمت
مـــدلهـــایبــیســیــممــیشــود.
مــدل هــای بی سیم بر پایه
بــلــوتــوث هــســتــنــد؛ و از
بـــاتـــریهـــایداخــلــی
اســتــفــاده می کنند.
امــا برخی کــاربــران از
کــیــفــیــتصـــدایکـــم
هــدفــون هــای بی سیم

تمام شدن بی وقت شارژ آن هاست .بنابراین در هنگام
خریددقتداشتهباشید،عالوهبراینکهپخشکنندهشما
از نسخهبلوتوث هدفون پشتیبانی کند،باتری هدفون با
عمرخوبیهمداشتهباشد.

هدفونهابراساسقرارگیریبررویگوش

h.habibi@khorasannews.com

قبلازخریدنیازسنجیکنید.نوعنیازشمابههدفونمیتواند،مدل
آنرامشخصکند.بهعنوانمثالاگرهمیشهدررفتوآمدهستید،
یکهدفونبزرگدورگوشیحتیباکیفیتباالمناسبشمانخواهد
بود .همچنین اگر عالقه به گوش کردن موزیک در سطح باال و باس
عمیقدارید؛مطمئنایکهدفونتوگوشیشماراقانعنخواهدکرد.

چنان چه قصد خرید یک هدفون خوب و به صرفه را دارید ،بهتر است؛ قبل از خرید درباره آن خوب تحقیق کنید .کسب اطالع درباره انواع
مختلف هدفون ها ،مشخصات فنی و حتی قیمتی باعث می شود؛ که خرید موفقی داشته باشید .این در حالی است که بازار پر از برندهای
متفاوت با ویژگیهای گوناگون است .دخل و خرج امروز راهنمایی برای خرید هدفون ارائه میدهد.

بلوتوثیشکایتدارند.ایندرحالیاستکههدفونهای
بیسیمجدیدتریکهبهجایبلوتوثازتکنولوژیaptX
بهرهمندشدهاند،کیفیتصدایبسیاربهتریدارند.
نگرانی دیگر استفادهکنندگان ازهدفونهای بیسیم،

دنیایآهنگین خود را
داشته باشید

نیازسنجی
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قطعکنندهنویز

جدول قیمت انواع هدفونها (به تومان)
نوع اتصال

رابط

قیمت (تومان)

نوع

وزن

هدفون بیسیم جبرا مدل 25e Elite

 48گرم

بیسیم

بلوتوث

 299هزار

هدفون بیسیم مانستر مدل Clarity HD High-Performance

 107گرم

بیسیم

بلوتوث

325هزار

هدفون بیسیم آکی مدل EP-T1

 10گرم

بیسیم

بلوتوث

 599هزار

هدفون بیسیم مدل 730T-KBP

 28گرم

بیسیم

بلوتوث

 92هزار و 600

هدفون بیسیم نیا مدل 851S-Q8

---

بیسیم و باسیم

جک  3.5میلیمتری ،بلوتوث

 41هزار و 300

هدفون بیسیم بیتس مدل 3 Studio

 260گرم

بیسیم و باسیم

جک  3.5میلیمتری¡بلوتوث

 1میلیون و  859هزار

هدفون تسکو مدل 5126-TH

---

باسیم

جک  3.5میلیمتری

 63هزار و300

این قابلیت با بهره گیری از یک میکروفن بر نویز محیط
نظارت کرده و امواجی معکوس با امواج محیط به داخل
گوش می فرستد ،در نتیجه صداهای بیرون به گوش
نمیرسد.
مقاومتدربرابرآبوتعریق

ایــن ویژگی بــرای کسانی که هدفون به گــوش ورزش
میکنند،مناسباست.زیرادربرابرتعریقمقاوماست.

سیمجداشدنی

ازآنجاییکهبیشترینخرابیدرهدفونهایباسیم،در
قسمت سیم رخ میدهد .خرید هدفونهایی که امکان
تعویضسیمرادارندعاقالنهبهنظرمیرسد.
دکمههایکنترلصدا

هدفونهاییکهمجهزبهدکمههاییبررویخودهستند،
کنترل صدا و تعویض آهنگ را بسیار راحت می کنند.
بنابراینشخصبدوناینکهنیازباشدگوشیموبایلخود
را در شرایط سرما ،شلوغی و ...بیرون بیاورد میتواند به
انجامعملیاتمدنظرخودبپردازد.

CMYK

