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معرفی یک رسته :هدفون

گران نخرید؛ هدفون خوب آن چیزی است
که نیاز شام را پاسخگو باشد

همراهخوب
شـــب وروز
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هدفونها
براساس نوع قرارگیری روی
گوش ،نوع اتصال و در نهایت کاربرد به
دستهبندیهای مختلف تقسیم میشوند .درست
است که اصلیترین و پایهایترین وظیفهی یک هدفون
تولید صداست ولی در انتخاب یک هدفون نباید فقط به میزان
کیفیت صدای تولیدی آن دقت کنیم .جنس سرگوشیها ،طراحی
ارگونومیک ،ابعاد و وزن ،معیارهای مهم دیگری هستند که در انتخاب
یک هدفون باید مورد توجه قرار گیرند .در صفحات پیشرو میتوانید با
این دستهبندیها آشنا شوید ،رستهی هدفون در سایت دیجیکاال را بهتر
بشناسید و با آشنایی با مدلهای مختلفی که در این رسته وجود دارند
هدفونی را انتخاب کنید که بهترین کارآیی را برایتان داشته باشد .الزم
به توضیح است ،همهی محصوالتی که در بازار با نام هدفون ،هدست،
هندزفری و ...شناخته میشوند ،در واقع هدفون هستند .اما مانند
بسیاری از واژههای دنیای دیجیتال که در بازار و بین کاربران با
اسامی مختلف نامگذاری میشوند ،از هدفونها با عناوین
دیگری نام برده میشود .بنابراین در اینجا ما تنها به
واژهی هدفون بسنده خواهیم کرد.
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اتصال

هدفونها از نظر نوع اتصال به دو گروه باسیم و بیسیم تقسیم میشوند .در نوع باسیم معموال هدفونها با یکی از رابطهای پورت
 ،USBجک  3.5میلیمتری صدا و جک 6.3میلیمتری به منبع صوتی متصل میشوند .البته رابطهای باسیم دیگری مانند رابط
اپتیکال ،ورودی  RCAو جک  2.5میلیمتری صدا هم وجود دارند که شرکتهای تولیدکنندهی تجهیزات صوتی کمتر از آنها
استفاده میکنند .هدفونهای بیسیم معموال برای اتصال از فناوری بلوتوث NFC ،و شبکهی رادیویی (وایرلس) بهره میبرند و
فراوانی هدفونهای بیسیمی که از فناوری بلوتوث برای اتصال در آنها استفاد ه شده ،بیشتر است .اگر میخواهید هدفونتان را به
رایانه ،تلفن همراه یا پخشکنندهی صوتیتان متصل کنید ،هدفونهای باسیم بهویژه مدلهایی که از رابط  3.5میلیمتری صدا
ن آنها احساس نارضایتی میکنید،
استفاده میکنند ،انتخاب خوبی برایتان خواهند بود ،اما اگر از وجود سیمها و گرهخورد 
هدفونهای بیسیم مخصوصا مدلهایی که رابط بلوتوث دارند انتخاب بهتری هستند.

هدفون سنهایزر مدلHD 201
نوعاتصال:باسیم
رابط:جک 3.5میلیمرتی
جنس رابط :کابل عاری از اکسیژن ()OFC
طول کابل 3:مرت
حساسیت 108:دسیبل

هدفونبلوتوثانرژیسیستم
مدل Sport Bluetooth
نوعاتصال:بیسیم
رابط:بلوتوث
نسخهیبلوتوث4.1:
محدودهیعملکرد 10:مرت
عمرباتری 8:ساعت
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قرارگیری روی گوش

هدفونهاازنظرنوع قرارگیریبههدفونهایروگوشی،هدفونهای توگوشیوهدفونهایدورگوشی تقسیم میشوند.
هدفونهای توگوشی معموال از دو مدل دیگر سبکتر وکوچکترهستند و درنزدیکترین فاصلهبا اللهیگوش قرار میگیرند.نقطه ضعف
اینهدفونهانداشتنیکمحیطایزولهاست.شرایطیکهباعثمیشودوقتیازهدفوناستفادهمیکنیدصداهایبیرونیهمشنیدهشوند.
هدفونهای دورگوشی ،فضای کامل گوش را میپوشانند و باعث به وجود آمدن یک محیط ایزوله برای گوش میشوند .با استفاده از این مدلها
صداهایمحیطبهمیزانبسیارکمیشنیدهمیشوند.البتهابعادبزرگترنسبتبهسایرمدلهاازمعایباینهدفونهاست.ابعادبزرگاین
هدفونها باعث میشود وزنشان نسبت به دو مدل دیگر بیشتر شود .هدفونهای روگوشی را میتوانیم مدلی متعادل از دو مدل دورگوشی
و توگوشیبنامیم.اگر میخواهیدکوتاهمدتاز هدفوناستفاده کنید،هدفونهای روگوشیبهدلیل سادگی قرارگیری روی
گوش و امکان جداکردن آسان انتخاب بسیار خوبی برایتان خواهند بود.

هدفونانرژیسیستمانرژی
مدل 004 Dj
وزن 134:گرم
نوعاتصال:باسیم
نوعقرارگیری :روگوشی
رابط:جک 3.5میلیمرتی
جنس رابط :روکش طال
طول کابل 1.5:مرت
امپدانس 32:اهم

حساسیت3Db±108dB :

هدفون سنهایزر مدل 700 HD
نوعقرارگیری:دورگوشی
وزن 272:گرم
نوعاتصال:باسیم
رابط :جک 6.3میلیمرتی
طول کابل 3:مرت
امپدانس 150:اهم
حساسیت 105:دسیبلدسیبل

هدفون فیلیپسSHQ3200
نوعقرارگیری:توگوشی
وزن 21:گرم
نوعاتصال:باسیم
رابط:جک 3.5میلیمرتی
نوع کابلOFC :
طول کابل 1.2:مرت
امپدانس 16:اهم
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کاربرد :هدفونهای روزمره
هدفونهای روزمره پرطرفدارترین مدل بین انواع هدفونها هستند .این سری از هدفونها
قیمتهای متنوعی دارند .مواردی همچون کیفیت ساخت بدنه ،میزان قدرت صدای تولیدی ،برند
و ویژگیهای ارتباطی ،در تعیین قیمت این هدفونها موثرند.

هدفون بیسیم رپو مدل

S100

کاربری :روزمره
نوعاتصال:بیسیموباسیم
وزن 124:گرم
رابط :بلوتوث نسخهی4/0
امپدانس 30:اهم
حساسیت 110:دسیبل
محلقرارگیریمیکروفون:بهصورتمخفی
نوعباتری:قابلشارژداخلیلیتیومیونی
زماناستفادهدرحالتپخشموسیقی 20:ساعت

کاربرد :هدفونهای استودیویی
هدفونهای استودیویی حرفهایترین مدل هدفونها هستند که با توجه به نوع آکوستیک در سه گروه باز ،بسته
چ افکتی روی صدا ایجاد نمیشود .در هدفونهایی که نوع
ن گروه از هدفونها هی 
و نیمهبسته قرار میگیرند .در ای 
آکوستیک آنها باز است ،تمام صدا از طریق اسپیکر بیرونی شنیده میشود که در قسمت پشتی کاپ صداست؛
ولی در آکوستیک بسته ،صدا تنها برای کسی که هدفون را روی گوش دارد پخش میشود .در آکوستیک
نیمهباز ،هم اسپیکر بیرونی صدا را پخش میکند و هم کاربری که هدفون را روی گوش دارد صدا را میشنود.
درنهایت این هدفونها مخصوص کسانی است که موسیقی را بهصورت حرفهای گوش میکنند .این مدل از
هدفونها بازهی فرکانس پاسخگویی گسترده ،توان خروجی باال و میزان بیس بسیار خوبی دارند.

هدفونسنهایزرمدل

HD 800

کاربری:استودیویی
وزن 330:گرم
نوعاتصال:باسیم
رابط:جک 6.3میلیمرتی
جنس رابط :روکش طال

نوع کابلOFC :

طول کابل 3:مرت
امپدانس 300:اهم
حساسیت 102:دسیبل
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عکــس :اسـتودیــو
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کاربرد :هدفونهای گیمینگ
هدفونهای مخصوص بازیهای رایانهای عالوه بر اینکه تجربهی صدایی قدرتمند را به کاربر میدهند،
کیفیت ساخت باالیی هم دارند .هدفونهای گیمینگ از نظر شکل ظاهری با سایر مدلها متفاوت هستند
و معموال حالوهوای بازیهای رایانهای در شکل ظاهریشان به چشم میخورد .با استفاده از این هدفونها
کاربر میتواند ریزترین صداهای موجود در بازی را بشنود.

هدفون ریزر مدل کراکن پرو2015
کاربری:گیمینگ
نوعاتصال:باسیم
وزن 300:گرم
امپدانس 32:اهم

حساسیتهدست 110:دسیبل
حساسیتمیکروفون 40:دسیبل
رابط:جک 3.5میلیمرتی
طول کابل 1.3:مرت

کاربرد :هدفونهای ورزشی
انتظار ورزشکاران از هدفونشان ،ثابت ماندن آن روی گوش هنگام انجام حرکات
ورزشیاست.شرکتهایتولیدکنندهیهدفونهایورزشیضمندرنظرگرفتن
این مسئله ،در طراحیهایشان ویژگیهایی مانند مقاومت در برابر عرق و رطوبت و
ضد آب بودن را هم در نظر گرفتهاند.

هدفون فیلیپس رسی ActionFit
مدل SHQ4305WS
کاربری :ورزشی
نوعاتصال:باسیم
رابط :جک3.5
میلیمرتی

طول کابل 1.2:مرت
وزن 11.4:گرم
امپدانس 16:اهم
حساسیت 107:دسیبل
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کاربرد :هدفو نهایخانگی
اینهدفونهامیتوانندتجربهایدوستداشتنیازغرقشدندرموسیقییکفیلم
را برایتان به ارمغان بیاورند .اگر این هدفونها از نوع بیسیم باشند ،معموال یک
فرستندهیرادیوییدارندکهبایدآنرابهپخشکنندهیتصویریتانمتصلکنید
و اگر هم از نوع باسیم باشند ،معموال کابلهایی با طول زیاد و مقاوم دارند.

هدفون ای کی جی مدل K912
کاربری:خانگي
نوعاتصال:بیسیم
وزن 280:گرم
رابط :جک 3.5میلیمرتی
امپدانس 32:اهم
حساسیت 105:دسیبل
باتری 2:عددنیمقلمی ()AAA

کاربرد :هدفونهای اداری
این سری از هدفونهای معموال از یک میکروفون برای برقراری ارتباط صوتی استفاده میکنند.
البته در مدلهای دیگر هم ممکن است شاهد وجود میکروفون باشیم .هدفونهای اداری وزن
کمی دارند ،استفاده از آنها ساده است و امکانات جانبی خاصی ندارند.

هدفونکریتیو مدل

HS-320

کاربری :اداری
نوعاتصال:باسیم
وزن 75:گرم
امپدانسهدفون 32:اهم
حساسیت 107:دسیبل
امپدانسمیکروفون 2200:اهم
محلقرارگیریمیکروفون:رویکاپهدفون
رابط:جک 3.5میلیمرتی
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