
 پیشنهاد های

 گوناگون دیجی کاال

برای فصل گرم
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همراه خوب 
شـــب و روز

گران نخرید؛ هدفون خوب آن چیزی است

 که نیاز شام را پاسخ گو باشد

معرفی یک رسته: هدفون
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هدفون ها 

براساس نوع قرارگیری روی 

گوش، نوع اتصال  و در نهایت کاربرد به 

دسته بندی های مختلف تقسیم می شوند. درست 

است که اصلی ترین و پایه ای ترین وظیفه ی یک هدفون 

تولید صداست ولی در انتخاب یک هدفون نباید فقط به میزان 

کیفیت صدای تولیدی آن دقت کنیم. جنس سرگوشی ها، طراحی 

ارگونومیک، ابعاد و وزن، معیارهای مهم دیگری هستند که در انتخاب 

یک هدفون باید مورد توجه قرار گیرند. در صفحات پیش رو می توانید با 

این دسته بندی ها  آشنا شوید،  رسته ی هدفون در سایت دیجی کاال را بهتر 

بشناسید  و با آشنایی با  مدل های مختلفی  که در این رسته وجود دارند 

هدفونی را انتخاب کنید که بهترین کارآیی را برای تان داشته باشد. الزم 

به توضیح است، همه ی محصوالتی که در بازار با نام هدفون، هدست، 

هندزفری و... شناخته می شوند، در واقع هدفون هستند. اما  مانند 

بسیاری از  واژه های دنیای دیجیتال که در بازار و بین کاربران با 

اسامی مختلف نام گذاری می شوند، از هدفون ها با عناوین 

دیگری نام برده می شود. بنابراین در این جا ما تنها به 

واژه ی هدفون بسنده خواهیم کرد.
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معرفی یک رسته: هدفون

هدفون ها از نظر نوع اتصال به دو گروه باسیم و بی سیم تقسیم می شوند.  در نوع باسیم معموال هدفون ها با یکی از رابط های پورت
USB، جک 3.5 میلی متری صدا و جک6.3 میلی متری به منبع صوتی متصل می شوند. البته رابط های باسیم دیگری مانند رابط 
اپتیکال، ورودی RCA و جک 2.5 میلی متری صدا هم وجود دارند که شرکت های تولیدکننده ی تجهیزات صوتی کم تر از آن ها 
استفاده می کنند.  هدفون های بی سیم معموال برای اتصال از فناوری بلوتوث، NFC و شبکه  ی رادیویی )وایرلس( بهره می برند و 

فراوانی هدفون های بی سیمی که از فناوری بلوتوث برای اتصال در آن ها استفاده  شده، بیشتر است. اگر می خواهید هدفون تان را به 
رایانه، تلفن همراه یا پخش کننده ی صوتی تان متصل کنید، هدفون های باسیم  به ویژه مدل هایی که از رابط 3.5 میلی متری صدا 
استفاده می کنند، انتخاب خوبی برای تان خواهند بود، اما اگر از وجود سیم ها و گره خوردن  آن ها احساس نارضایتی می کنید، 

هدفون های بی سیم مخصوصا مدل هایی که رابط بلوتوث دارند انتخاب بهتری هستند.

اتصال

  HD 201هدفون سنهایزر مدل

 نوع اتصال: باسیم

 رابط: جک 3.5 میلی مرتی

)OFC(  جنس رابط: کابل عاری از اکسیژن 

 طول کابل: 3 مرت

 حساسیت: 108 دسی بل 

هدفون بلوتوث انرژی سیستم 
Sport Bluetooth  مدل

 نوع اتصال: بی سیم

 رابط: بلوتوث

 نسخه ی بلوتوث: 4.1

 محدوده ی عملکرد: 10 مرت

 عمر باتری:  8 ساعت



5

هدفون ها از نظر نوع قرارگیری به هدفون های روگوشی، هدفون های توگوشی و هدفون های دورگوشی تقسیم می شوند.
هدفون های توگوشی معموال از دو مدل دیگر سبک تر و کوچک تر هستند و در نزدیک ترین فاصله با الله ی گوش قرار می گیرند. نقطه ضعف 

این هدفون ها نداشتن یک محیط ایزوله است. شرایطی که باعث می شود وقتی از هدفون استفاده می کنید صداهای بیرونی هم شنیده شوند.  
هدفون های دورگوشی، فضای کامل گوش را  می پوشانند و باعث به وجود آمدن یک محیط ایزوله برای گوش می شوند. با استفاده از این مدل ها 

صداهای محیط به میزان بسیار کمی شنیده می شوند. البته ابعاد بزرگ تر نسبت به سایر مدل ها از معایب این هدفون هاست. ابعاد بزرگ این 
هدفون ها باعث می شود وزن شان نسبت به دو مدل دیگر بیشتر شود. هدفون های روگوشی را می توانیم مدلی متعادل از دو مدل دورگوشی 

و توگوشی بنامیم. اگر می خواهید کوتاه مدت از هدفون استفاده کنید، هدفون های روگوشی به دلیل سادگی قرارگیری روی 
گوش و امکان جداکردن آسان انتخاب بسیار خوبی برای تان خواهند بود.

قرارگیری روی گوش

هدفون انرژی سیستم انرژی 
004 Dj  مدل 

700 HD  هدفون سنهایزر مدل

SHQ3200 هدفون فیلیپس

 وزن: 134 گرم

 نوع اتصال: باسیم

 نوع قرارگیری: روگوشی

 رابط: جک 3.5 میلی مرتی

 جنس رابط: روکش طال

 طول کابل: 1.5 مرت

 امپدانس: 32 اهم

3Db±108dB :حساسیت 

 نوع قرارگیری:دورگوشی

 وزن: 272 گرم

 نوع اتصال: باسیم

 رابط: جک 6.3 میلی مرتی

 طول کابل: 3 مرت

 امپدانس:  150 اهم

 حساسیت: 105 دسی بل دسی بل

 نوع قرارگیری: توگوشی

 وزن: 21 گرم

 نوع اتصال: باسیم

 رابط: جک 3.5 میلی مرتی

OFC  :نوع کابل 

 طول کابل: 1.2 مرت

 امپدانس: 16 اهم
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هدفون های روزمره پرطرفدارترین مدل بین انواع هدفون ها هستند. این سری از هدفون ها 
قیمت های متنوعی دارند. مواردی همچون کیفیت ساخت بدنه، میزان قدرت صدای تولیدی، برند 

و ویژگی های ارتباطی، در تعیین قیمت این هدفون ها موثرند. 

هدفون های استودیویی حرفه ای ترین مدل هدفون ها هستند که با توجه به نوع آکوستیک در سه گروه باز، بسته 
و نیمه بسته قرار می گیرند. در این  گروه از  هدفون ها هیچ  افکتی روی صدا ایجاد نمی شود. در هدفون هایی که نوع 
آکوستیک آن ها باز است، تمام صدا از طریق اسپیکر بیرونی شنیده می شود که در قسمت پشتی کاپ صداست؛ 

ولی در آکوستیک بسته، صدا تنها برای کسی که هدفون را روی گوش دارد  پخش  می شود. در آکوستیک 
نیمه باز، هم اسپیکر بیرونی صدا را پخش می کند و هم کاربری که هدفون را روی گوش دارد صدا را می شنود. 
درنهایت این هدفون ها مخصوص کسانی است که موسیقی را به صورت حرفه ای گوش می کنند. این مدل از 

هدفون ها بازه ی فرکانس پاسخ گویی گسترده، توان خروجی باال و میزان بیس بسیار خوبی دارند.

کاربرد: هدفون های روزمره

کاربرد: هدفون های استودیویی

S100 هدفون بی سیم رپو  مدل

 کاربری: روزمره

 نوع اتصال: بی سیم و باسیم

 وزن:124 گرم

 رابط: بلوتوث نسخه ی 4/0

 امپدانس: 30 اهم

 حساسیت: 110 دسی بل

 محل قرارگیری میکروفون: به صورت مخفی

 نوع باتری: قابل شارژ داخلی لیتیوم یونی

 زمان استفاده در حالت پخش موسیقی:20 ساعت

 HD 800هدفون سنهایزر مدل

 کاربری: استودیویی

 وزن: 330 گرم

 نوع اتصال: باسیم

 رابط: جک 6.3 میلی مرتی

 جنس رابط:  روکش طال

OFC  :نوع کابل 

 طول کابل: 3 مرت

 امپدانس: 300 اهم

 حساسیت: 102 دسی بل

معرفی یک رسته: هدفون
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 عکــس: اسـتودیــو
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هدفون های مخصوص بازی های رایانه ای عالوه بر اینکه تجربه ی صدایی قدرتمند را به کاربر می دهند، 
کیفیت ساخت باالیی هم دارند. هدفون های گیمینگ از نظر شکل ظاهری با سایر مدل ها متفاوت هستند 
و معموال حال وهوای بازی های رایانه ای در شکل ظاهری شان به چشم می خورد. با استفاده از این هدفون ها 

کاربر  می تواند ریزترین صداهای موجود در بازی را بشنود.

انتظار ورزشکاران از هدفون شان، ثابت ماندن آن روی گوش هنگام انجام حرکات 
ورزشی است. شرکت های تولیدکننده ی هدفون های ورزشی ضمن درنظرگرفتن 

این مسئله، در طراحی های شان ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر عرق و رطوبت و 
ضد آب بودن را هم در نظر گرفته اند.

کاربرد: هدفون های گیمینگ

کاربرد: هدفون های ورزشی

هدفون ریزر  مدل  کراکن پرو 2015

 کاربری: گیمینگ

 نوع اتصال: باسیم

 وزن: 300 گرم

 امپدانس: 32 اهم

 حساسیت هدست: 110 دسی بل 

 حساسیت میکروفون: 40 دسی بل

 رابط: جک 3.5 میلی مرتی

 طول کابل: 1.3 مرت

 ActionFit هدفون فیلیپس رسی
SHQ4305WS مدل

 کاربری: ورزشی

 نوع اتصال: باسیم

 رابط: جک 3.5 

میلی مرتی

 طول کابل: 1.2 مرت

 وزن: 11.4 گرم

 امپدانس: 16 اهم

 حساسیت: 107 دسی بل

معرفی یک رسته: هدفون
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این سری از هدفون های معموال از یک میکروفون برای برقراری ارتباط صوتی استفاده می کنند. 
البته در مدل های دیگر هم ممکن است شاهد وجود میکروفون باشیم. هدفون های اداری وزن 

کمی دارند، استفاده از آن ها ساده است و امکانات جانبی خاصی ندارند.

این هدفون ها می توانند تجربه ای دوست داشتنی از غرق شدن در موسیقی یک فیلم 
را برای تان به ارمغان بیاورند. اگر این هدفون ها از نوع بی سیم باشند، معموال یک 

فرستنده ی رادیویی دارند که باید آن را به پخش کننده ی تصویری تان متصل کنید 
و اگر هم از نوع باسیم باشند، معموال کابل هایی با طول زیاد و مقاوم دارند.

کاربرد: هدفون های اداری

کاربرد: هدفون های خانگی

HS-320 هدفون کریتیو  مدل

K912 هدفون ای کی جی  مدل

 کاربری: خانگي

  نوع اتصال: بی سیم

  وزن: 280 گرم

  رابط: جک 3.5 میلی مرتی

  امپدانس: 32 اهم

 حساسیت: 105 دسی بل

)AAA( باتری: 2 عدد نیم قلمی 

 کاربری: اداری

 نوع اتصال: باسیم

 وزن: 75 گرم

 امپدانس هدفون: 32 اهم

 حساسیت: 107 دسی بل

 امپدانس میکروفون: 2200 اهم

 محل قرارگیری میکروفون: روی کاپ هدفون

 رابط: جک 3.5 میلی مرتی


