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Sonylta ratkaisu
Sony valmistaa vastamelukuulok-
keita, joiden pääasiallinen käyt-
tötarkoitus on ohjelmalähteen 
kuuntelu taustameluisissa paikois-
sa. Näitä äänilähteitä ovat esimer-
kiksi taskuradiot tai MP3-soit-
timet. Mikään ei tietenkään estä 
kuulokkeita käytettävän pelkäs-
tään kuulon suojaamiseksi. Eri-
tyisesti Sony suosittelee vastame-
lukuulokkeita käytettävän matka-
käytössä, lentokoneissa ja autossa.

Malleja on korvanappityyppiä 
ja kupumallisia. Kokeilimme kup-
pimallia, jonka tyyppimerkintä on 
MDR-NC500D. Ulkopuolinen ää-
nilähde kytketään aivan normaa-
lilla stereominiliitäntäjohdolla. 
Johtoja tulee kuulokkeiden muka-
na kahta eri pituutta. Lisäksi mu-
kaan tulee adapteriliittimiä, joilla 
kuulokkeet voidaan kytkeä nel-
jännestuuman stereoliittimeen, 
tai lentokoneen kaksoispistokkee-
seen. 

Kuulokkeiden virtalähteenä on 
litium-ioni -akku, joka latautuu 
2–3 tunnissa. Sähköä riittää rei-
lun mittaiseksi työpäiväksi. Hätä-
varana mukaan tulee paristokote-
lo, johon mahtuu kaksi AA-paris-
toa. Paristojen laadusta riippuen 
irtoparistoissa riittää myös säh-
köä pitkäänkin työpäivään. Kuu-
lokkeet on pakattu erilliseen kote-
loon, jossa kulkee kaikki varusteet 
mukana.   

Vastamelu poistaa myös  
matalataajuisen äänen
Vastamelu tarkoittaa sitä, että 
kuulokkeet kuuntelevat mikrofo-
neillaan ympärillään olevaa me-
lua. Tekoäly tunnistaa automaat-
tisesti sopivan hälyprofiilin tilan-
teen mukaan ja lähettää vastaavan 
melun, mitä on ympärillä. Korva 
reagoi vastameluun siten, että me-
lu kuuluu vaimeasti. 

Sony ilmoittaa vaimennuste-
hoksi 99 prosenttia, jota ei korva-

kuulolta arvioiden saavuteta. Me-
lun vaimennuskyky on kuitenkin 
erinomainen, vaikka verrataan 
miten hyviin kuppimallisiin kuu-
losuojaimiin tahansa. Alussa mai-
nittu matalataajuisen melun vä-
heneminen yllätti kaikkein eniten. 
Ympärillä kuuluva puheääni kuu-
lui verrattain selvästi. Samoin esi-
merkiksi vanhan traktorin diesel-
moottorin ääni, mutta ei haittaa-
valla voimakkuudella.  

Suurin epäkohta Sonyn vasta-
melukuulokkeissa on se, että ne 
on suunniteltu kuiviin olosuhtei-
siin. Luureja ei voi pitää vesisa-
teessa, eikä töissä, joissa hiki tip-
puu hiuksista. Virran riittävyyden 
vahtiminen vaatii myös huolelli-
suutta. Virtanappi saattaa siirtyä 
itsestään päälle, kun luureja kul-
jetetaan esimerkiksi eväskassis-
sa. Merkkivalo on kooltaan pieni, 
joten se ei näy kovin selvästi päi-
vänvalossa. MDR-NC500D-kuu-
lokkeiden hinta on melko korkea, 

verollisena noin 400 euroa Sony 
Centre -myymälöissä. 

Vaimennusalueita voidaan vali-
ta kolmesta erillisestä. Käytännös-
sä näillä alueilla ei ole kyllä korvin 
havaittavaa eroa. Kolmas nappi on 
niin sanottu seuranta-nappi, jolla 
saadaan katkaistua musiikin toisto 
ja melun vaimennus hetkellisesti.

Kuulokkeiden painoksi ilmoite-
taan 195 grammaa, joten ne ovat 
kevyemmät kuin perinteiset ra-
diolla varustetut kuulosuojaimet. 
Istuvuus korville on hyvä, eivätkä 
luurit purista. Silmälasien pääl-
le laitettuna korviin kohdistuva 
melun voimakkuus ei juurikaan 
lisäänny, niin kuin normaaleilla 
kuulosuojaimilla yleensä käy. Mu-
siikintoiston taajuusalueeksi il-
moitetaan 5–24 000 Hz. 

Sony Centre -myymälöiden ja 
muiden jälleenmyyjien yhteystie-
dot löytyvät: www.sony.fi n

Perinteisesti korviin kohdistuvaa melua on vaimennuttu kuulosuojaimilla, joiden vaimennuskyky 
perustuu korvien ympärille tuleviin eristettyihin kuppimallisiin suojaimiin. Perusmelu näillä vaime-
nee jonkin verran, mutta matalataajuinen meteli on jäänyt edelleen erityyppisistä melulähteistä saa-
puvana häiritseväksi. Esimerkkinä voi mainita jotkin umpipakettiautot, joiden alustan melu on kar-
heilla teiden pinnoilla hyvin voimakas. Kuppisuojaimet tai korvatulpat eivät kyseistä jyminää riittä-
västi vaimenna.

n   Ismo Sairanen

Melu kuriin 
vastamelukuulokkeilla

Uudempaa tekniikkaa

ã Vastamelukuulokkeita voi hyvin käyttää traktorissa, tai muilla ajoneuvoilla ajettaessa. Luurit 
ovat kevyemmät kuin normaalit kuulosuojaimet, joten pitkäkään päivä ei rasita korvia ja päätä. 
Äänentoiston saa myös traktorin omiin kaiuttimiin nähden miellyttävämmäksi, jos mukana on 
jokin ohjelmalähde. Kuskin korvilla on Sonyn-kuulokkeet.

ã iEar-vastamelukuulokkeet palvelevat esimerkiksi ketjunteroitustöissä aivan asiallisesti. 
Teroituskoneen melu alenee kohtuullisesti.

ã iEar NC-300 kuulokkeet ovat hinnaltaan 
vain murto-osa Sonyn kuulokkeisiin verrat-
tuna. Luonnollisesti melun aleneminen ja 
äänentoiston taso eivät yllä lähellekään sa-
moihin. 

ã

Sonylla on useita vastamelukuulokemalleja, joista 
edullisimmat ovat tyyppiä korvanappi. Kokeilimme mal-
liston parhaimmilla ominaisuuksilla varustettuja umpi-
kuulokkeita MDR-NC500D. Melunvaimennuskykyä ja 
myös musiikin toistoa voidaan pitää hyvinä. Pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa, 

Jumbossa ja Kampissa, toimii elektroniikka-
tavaraa myyvä ruotsalainen Tekniksmagasi-
net-myymäläketju. Heidän valikoimastaan 
löytyy iEar NC-300 vastamelukuulokkeet, 
jotka maksavat vain 34,90 euroa. Näissäkin 
tuotteissa hinta ja laatu kulkevat käsikädessä. 
iEar NC-300:ssa ilmoitetaan toiston taajuus-
alueeksi 20-2000 Hz. Samalla taskuradiolla 
toistettu musiikki kuuluu selkeästi kehnom-
min, kuin Sony-kuulokkeilla kuunneltuna. 
Kuulokkeissa on myös kokoajan pohjakohi-
na, jota Sonyssa ei havaitse. 

Vastamelutoiminto pelaa kuitenkin koh-
talaisesti, joten korvia häiritsevän melun ta-
so alenee myös matalilla taajuuksilla yllättä-
vän paljon. Mekaaniselta rakenteeltaan iEa-
rit ovat aivan asialliset. Kosteutta eivät iEarit-
kaan siedä. 

Virtalähteenä on yksi AAA-paristo, jossa 
virtaa riittää useiksi tunneiksi. iEar NC-300 
varusteisiin kuuluu kahden metrin liitän-
täjohto, lentokoneadapteri ja kuljetuspussi. 
Tekniksmagasinet-liikkeellä on myös verk-
kokauppa, josta voi tilata myynnissä olevia 
tuotteita: www.teknikmagasinet.fi.

Halpisvaihtoehto  
vastamelukuulokkeista


