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Plasmapaneelide ajalugu algab 1964. aas-
tast, mil Illinoisi ülikoolis alustati töid uut 
tüüpi paneelide alal. Erinevalt LCD-pa-

neelist, mis vajab alati püsivat taustvalgust, 
on plasmapaneel ise aktiivne – valgust kiir-
gav. Plasmaekraani ühte pikslit võime võrrelda 
päevavalguslambiga, kus elektrivoolu toimel 
tekib hõrendatud neoon-ksenoon gaasisegust 
ultraviolettkiirgust ergav plasma. Et see valgus 
nähtavaks muuta, on needsamad imepisikesed 
gaasikambrikesed kaetud seest fosfooridega, 
mis ultraviolettkiirguse toimel kiirgavad välja 
silmaga nähtavat punast, rohelist ning sinist 
valgust. Aga aitab koolifüüsikast.

Kuna neid imepisikesi gaasikambreid ei ole 
füüsiliselt võimalik veelgi väiksemaks kokku 
suruda, algavad plasmaekraanide suurused 
37“-st ja ulatuvad kuni 65“-ni.

Kui 32“ kuni 37“ lamepaneeltelerite turg on 
valdavalt LCD-tehnoloogia käes, siis 42“ kuni 
50“ telerite turg jaguneb pooleks plasma ning 
LCD vahel. Kuna üle 50“ LCD-telereid eriti ei 
toodeta (hind läheb väga kalliks), siis valitseb 
ülisuurte telerite turul plasmatehnoloogia.  
Teleri valikul peab lähtuma eelkõige ikka 
elutoa suurusest, mitte rahakoti paksusest. 
Pole tähtis, kas tegemist on LCD- või plas-

mateleriga, hea vaatamiskaugus on vähemalt 
kolmekordne diagonaali pikkus. 

Ja veel – üldiselt on 42“ plasmatelerid HD 
Ready märkega ehk nende resolutsioon on 
1024x768, Full HD silti hakkavad nad kandma 
alles 47“ suurusest.

Mõned aastad tagasi tundus, et LCD-teh-
noloogia sööb  plasmatelerid välja, aga nagu 
aeg on näidanud, pole plasmateler surnud ning 
Hitachi, LG, NEC, Philips, Pioneer, Panasonic 
ja Samsung tegelevad aktiivselt toote arenda-
misega. Näiteks meie testis osalev Samsungi 
mudel kuulub juba 9. põlvkonda. 

Ja hinnad on drastiliselt langenud – aastal 
2002 maksid 42“ plasmatelerid 45 kuni 50 000 
krooni.

Vaatame, mida näitas meie test.

Stseen 1 – jõusaal
Paari päeva jooksul saabusid suured pruunid 
kastid, mida kindlasti peab transportima ka-
hekesi, kuna üks plasmateler koos pakendi ja 
jalaga kaalub ligi 40 kilogrammi. 200kg auto-
dest testiruumi teisaldanud, avasime pakendid 
ja proovisime telerid laudadele üles seada.

Pakendite avamisel jäi silma üks mõttetu 
kokkuhoid – pakendit hoidsid koos vaid kaks 
plastpaela. Vaid Panasonic ja Samsung kasu-
tavad pakendi juures plastist klambreid, mis 
võimaldavad pakendi lihtsalt kahte ossa tõsta 
ning hiljem ilma teibirullita transporditavaks 

kokku pakkida.
Esimesena saime pakendist välja Philipsi. 

Hakkasime seda juba lauale tõstma, kui sel-
gus, et jalaosa tuleb eraldi külge ühendada. 
Hea, et meid oli kaks meest, muidu oleks üksi 
ukerdades songa saanud.

Kui LG, Samsung ja Pioneer olid tehases 
juba koos jalaga pakendatud, siis viimane 
pakendist väljunud teler Panasonicu sildiga 
nõudis jälle kahe mehe rammu – jalg alla ning 
alles seejärel lauale püsti.

Siit soe soovitus tulevastele plasmatele-
rite ostjatele – kutsu sõber kaasa telerit ost-
ma, lihtsam on suurt pakendit autosse tõsta, 
sealt edasi tuppa tarida ning ka koos lauale 
asetada.

Välimus ja juhtimine
Seekord konkureerivad iludusvoorus 5 musta 
kaunitari – hmm – või oleks korrektsem öelda: 
5 mustjas-tõmmut kaunitari. Ei ühtegi hõbe-
dast ega valget. Aga seda lihtsam – must on 
klassika ja sobib alati.

Disainilt on kõik telerid klassikaliselt sir-
ge joone ja kergelt läikiva raamiga. Ühe lisa-
punkti saab Samsung,  mille jalg lubab ker-
gelt telerit pöörata paarikümne kraadi võrra 
nii vasakule kui ka paremale poole. Teistest 
erineb veidi Philips, mille raam on matt ning 
jalg hõbedane.

HEIGo ENSLING
heigo@maatriks.ee

LG 42PC51
Hea heli ja palju värve. Eestikeelne menüü 
– teised, tehke järele! Lisaks näeb telerilaual 
soliidne välja ega maksa palju. Kuigi kontrast-
sust jääb väheks, on alati võimalik tehase pildi-
seaded oma silma järgi paremaks kruttida.
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Patareid kiirelt pultidesse ja  
puldid kätte. 
Panasonicu pult on universaalne – lisaks te-
leri juhtimisele saab ta hakkama videomaki ja 
DVD mängija juhtimisega. Pult hiilgab suurte 
ja selgete numbrinuppudega. Ning ka käes 
püsib pult hästi tasakaalus, kõiki nuppe on 
võimalik vajutada ühe käega.

LG-l on üks paremini kujundatud univer-
saalpulte. Mugav pult teleri juhtimiseks. Aga 
sobib hästi ka videomakki ning DVD mängijat 
juhtima.

Samsungi puldil on nupud küll hästi gru-
peeritud, kuid liiga pisikesed.

Pioneeri puldil on kõik nupud paigutatud 
puldi ülemisse ja keskmisse ossa, seetõttu ei 
püsti pult hästi käes. Aga see-eest on puldi 
pind kaetud imepeene ornamendiga.

Philipsi pult on testi kergeim, aga samas 
võiks puldi ülaservad olla veidi ümaramad. 
Alt nii mõnusalt ümara puldi ülaservad lausa 
lõikavad kätt.

Vahel juhtub, et pult on jalutama läinud ja 
siis tuleb läbi ajada teleril olevate juhtimis-
nuppudega. Õnneks ei ole ükski tootja seekord 

juhtnuppe enam teleri ülaosale pannud. Ku-
jutage ette olukorda, kus teler on seinakinni-
tusega seinal ning pult on kadunud. Sellisel 
juhul peaks teleriga kaasa andma ka väikese 
trepi või tabureti.

Pioneeri ja Samsungi telerite omanikud 
leiavad nupud teleri paremalt küljelt, Philip-
si omanik aga vasakult küljelt. Selline veidi 
peidetud asetus nõuab ääre taha piilumise 
võimalust. Ja ääre taga on enamasti hämar, 
kui mitte päris pime.

LG nupud asuvad ekraani all servas ja Pa-
nasonicu nupud otse esipaneelil. Esipaneelil 
asuvate nuppude leidmisel on abiks teleri enda 
ekraan, isegi täiesti pimedas toas leiab vaevata 
õige nupu üles.

Menüü ja kasutusjuhend
Huvitava üllatuse pakkus LG, kelle menüüs 
ainsana oli olemas riikide loetelus Eesti, teiste 
seadistamisel pidime valima Finlandi nimeli-
se riigi. Ja ega sellega LG üllatused veel läbi 
saanud – kogu teleri menüü on eesti keelde 
tõlgitud ja üldiselt arusaadav. Vaid ühes sea-
dete kohas ei suutnud me aru saada, mida see 

väljend eesti keeles tähendada võib – tund-
matuks väljendiks osutus valgepesu, mis viis 
mõtted pesumasinale.

Kõik kasutusjuhendid on varustatud ohtrate 
piltide ja skeemidega,  näidates piltlikult ette, 
kuidas ühendada lisaseadmeid teleriga.

osavatele jootekolvi käsitsejatele on LG, 
Pioneer ning Philips lisanud kasutusjuhendi 
vahele ka trükiskeemid, kuid puhtast süda-
mest soovitan probleemide või rikete korral 
pöörduda ikka ametliku hoolduse poole, kus 
on õiged mehed ning vahendid LCD- ja plas-
matelerite remontimiseks. Pidage meeles, et 
selline teler ei ole kineskoopteler, kus igaüks, 
kes skeemi lugeda oskas, suutis lambi jalad 
üle joota.

Liidesed taga ja küljel
Samsungil, LG-l, Panasonicul ning Pioneeril 
on kõik liidesed näoga tagaseina poole, selline 
asetus lubab mugavalt ühendada uusi sead-
meid ka hiljem, sest kõik liidesed on nähtavad 
või vähemalt käega katsutavad. Vaid Philips 
jätkab oma traditsioonide vaimus ning kõik 
kaablid, mis tagumistesse ühenduspesadesse 

Panasonic TH-42PV70PA
Kindel testivõitja, reaalsete värvide ja kont-
rastse pildiga. Alavõit nii helipildis kui ka välja 
mõõdetud kontrastsuselt. Parim analoogpildi 
edastaja, digisignaali korral jäi jagama esi-
mest-teist kohta.
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ühendatakse, tuleb paika panna käega kom-
bates või telerit kallutades. Muidu lihtsalt ei 
näe nii all peidus olevaid pesasid. 

Stseen 2 – elu nagu saunas
Kui tänasel päeval tungib meie kodudesse 
digitelevisioon nii üle õhu kui ka taevast ning 
kaablist (isegi telefoniliini pidi), siis kahjuks 
peab nentima, et digitelevisioon lõpeb digi-
boksis. Enamus digibokse ühendatakse ikka 
veel SCART kaabli abil teleriga. Ja see ei ole 
digitaalne.

Seega meie esimene pildivoor ja SCART 
ühendus.

Pildisignaali võtsime kaabelTV digiboksist, 
mille ühendasime SCART jagajaga ja sealt eda-
si SCART kaablite abil teleritesse.

Viis suurt 42“ telerit kenasti laudadel, ke-
set tuba digiboks ja terve toapõrand jämedaid 
juhtmeid täis. 

Valime telerite menüüdest kõige kontrast-
sema tehaseseade – üldjuhul on see Dynamic 
või Rich – väidetavalt on see tootjate soovituslik 
seadistus.

Kui dünaamilise pildiseadega on kõigil 

teleritel valge värv valge, siis LG pilt tundub 
teistest tumedam – valge polegi nii valge, pi-
gem valkjas. Aga selle eest on LG-l palju värve, 
selle üle ei saa kurta.

Samas, kui võrrelda erinevate telerite 
puhast musta värvi, siis Samsungil on musta 
vähe. Mis teistel ekraanidel on must, see on 
Samsungi ekraanil tumepruun.

Samsung  PS-42C91H
Kindel valik, kui ei soovi vaadata analoogtele-
visiooni. Analoogpildil jääb musta värvi väheks 
ning halltoonid on kerge varjundiga. Digipildi 
testis tubli. Heli on puhas, kuid väga vaikne. 
Ei toeta 1920x1080 arvutipilti.
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Klõpsime kanaleid ja vahelduseks vaatame 
multifilme. Vahet pole – pilt on ideaalilähedane 
kõigis telerites. Multifilmi puhul ju puuduvad 
üleminekud ja varjud. Kõik pinnad on värvitud 
ühtlaselt ja sama tooniga. Seetõttu on multika 
vaatamine lausa rõõm.

Vahepeal leidsime spordikanali ja tänu 
sellele saime näha, kuidas erinevad panee-
lid rohelist värvi edastavad.

Kui  jalgpallimuru on Pioneeri esituses 
neoonroheline nagu multifilmis, siis Sam-
sungi ekraanil tundub, nagu mängitaks mu-
ruliivaplatsil. Panasonic ja Philips pakuvad 
kõige reaalsemat muru tooni. LG pilt on liiga 
tume – nii tunduvad valgenahalised jalgpal-
lurid üldplaanis ja kaugelt näidatuna musta-
nahalistena.

Väga palju sõltub teleri pilt telestuudiost 
väljuvast signaalist. Kui juba seal on bitivoog 
kokku surutud, siis telerisse sisseehitatud 
tarkvara bitte juurde ei lisa. Tarkvara analüü-
sib saabuvat signaali ja tekitab juurde pikslite 
ridasid, et kogu ekraani pinda telepildiga täita, 
kuid bitimahtu juurde ei loo.

Kui võrrelda kas või Eesti telekanaleid, siis 

Kalev Spordi ülekannete pilt on kõige väik-
sema bitivooga. Parim on kahtlemata ETV. 
Kanal 2 ja TV3 pilt sõltub hetkel edastatavast 
programmist. Miskipärast on Mehhiko see-
biooperid väiksema bitivooga kui nende oma 
stuudiosaated.

Hea, kui on, mille hulgast valida, ja nii 
sai järgmiseks valitud must-valge ajaloo-
film. Must-valge pilt ning halltoonid on ole-
mas Panasonicul, LG-l ja Pioneeril; Philipsi 
tumehall saab kergelt lillakaspruuni tooni. 
Aga Samsungi ekraanil ei näe me mitte halli, 
vaid lillakat tooni. 

Klõps puldiga ja ekraanil on talv ning 
lumi. 

LG ekraanil paistab lumi sinakana, Philipsil 
roosakana. Ka Samsung pakub meile roosakat 
lund. Vaid Panasonic ja Pioneer toovad ek-
raanile valkja lume, kusjuures Pioneeri lumi 
on veidi sinaka tooniga. Aga mitte nii palju, 
kui LG-l.

Proovime vaadata veel detaile ja kiirelt lii-
kuvat pilti, selleks sobib ideaalselt Fashion 
kanal.

Ekraanilt vilksatavad läbi noored nai-

sed sätendavates kleitides ning hetk hiljem 
meesterahvad, kes kannavad imepeene trii-
buga ülikondi.

Detailid määravad kõik, ütles keegi juba 
ammu-ammu. Ja seda võime nentida ka meie. 
Detailid – hästi mustriline riie – meesterahva 
triibulise mustriga pintsak – liikumisel säi-
litavad detailid vaid Panasonic, Samsung ja 
Philips. Järelikult on ikka kasu sellest 100Hz 
tehnoloogiast, mis suudab stuudiost väljuvale 
pildile kaadreid juurde tekitada. LG ja Pioneer 
näitavad küll pintsakut, kuid ilma triipudeta.

Analoogpildi vaatamiseks on parim Pa-
nasonic oma reaalsete värvide ja väga kont-
rastse pildiga. Teist-kolmandat kohta jagavad 
Philips ja Pioneer ning kahte viimast LG ja 
Samsung.

Vahepeal võime pintsakud seljast heita, 
sest pärast kahe ja poole tunnist analoogpildi 
vaatamist on toa temperatuur viie mängiva 
plasmateleri kaasabil tõusnud kindlasti paari 
pügala võrra. Jah, nad eraldavad rohkem soo-
just kui LCD-paneelid, kuid samas pole halba 
ilma heata. Selle võrra võib elutoas radiaatori 
veidi jahedamaks keerata ja niipidi kütteku-

Philips 42PFP5532D/12
Neil kuulujuttudel on vist tõepõhi all, et Phi-
lips on loobumas plasma arendamisest ja jääb 
tegelema vaid LCD ja oLED arendamisega. 
Seekord viimane koht. Ainus, millel on sis-
seehitatud digituuner üle õhu leviva digiTV 
vaatamiseks. Vähemalt saab kokku hoida di-
giboksi raha. Digipildi näitamisega saab ke-
nasti hakkama.
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lusid kokku hoida.
Kui heita pilk plasmatelerite voolutarbe-

le, siis näeme, et nende voolutarve on 250W 
kuni 380W. Võrreldes LCD-teleritega on see 
poole rohkem.

HD signaal ja HDMi ühendus
Esmalt võtame kõrgeraldusega pildi vaatami-
seks HD generaatori, mida mõned kauplused 
kasutavad müügikampaaniate ajal klientide 
ligimeelitamiseks. 

HD generaatori ühendame HDMI jagajaga 
ning sealt viime HDMI kaablite abil signaali 
kõikidesse teleritesse. Nii on tagatud võrdne 
pildisignaal ja meie võtame jälle sisse kohad 
telerite ees.

Lülitame HDMI jagajale voolu sisse. SCART 
ühenduse pealt HDMI peale ei lülita end auto-
maatselt ümber Samsung ja Pioneer, teised 
saavad aru. Leiame puldilt AV sisendid ja vali-
me HDMI sisendid. Nüüd on kõigil viiel teleril 
ees kõrgeraldusega kvaliteetpilt.

Sinine värv. Samsung ja Panasonic: kena 
päevane taevas, Philips ja Pioneer: kergelt 
tumedam – nii-öelda pealelõunane taevas,  

LG pilt on ka digitaalsignaali puhul tumedam 
– õhtune hämar taevas.

Puhas punane tomat – LG, Samsung ja 
Philips ideaalne, Pioneer kergelt kollakas, 
Panasonic kergelt oranž.

Puhas kollane sidrun – Pioneer kõige loo-
mulikum, teised meenutavad veidi apelsini-
karva sidrunit.

Puhaste värvidega on tegelikult vist nii, 
et kuna me oma silmaga ei ole originaale 
näinud, siis on tegemist meiepoolse aistingu 
tõlgendamisega.

Huvitava taassünni tegi läbi Samsung, sest 
digitaalse pildi puhul on ka temal must värv 
täiesti olemas.

Kui aeglaselt liikuvatest värvipiltidest saab 
küllalt, lülitame HD generaatori asemel HDMI 
jagaja ette kaabelTV boksi, mis suudab välja 
anda digisignaali.

Multifilmid on jätkuvalt laitmatud, väikesed 
värvitoonide erinevused on küll olemas, aga 
mitte midagi erilist ega häirivat.

Vahetame veel kanaleid ja võrdleme tele-
pilte. Digitaalne on ikka parem kui analoog. 
Eriti hea on vaadata Voom TV, mis hetkel ain-

sana pakub kvaliteetset Full HD pilti. Jääb vaid 
loota, et ka meie telejaamad ühel päeval HD 
pilti edastama hakkavad. Nagu ütles õpetaja 
Laur – kui tervet ei jõua, tee siis poolgi vä-
hemalt. Esialgu piisaks ka 720p resolutsioo-
niga telejaamast väljuvast pildist. See on ju 
peaaegu 1:1 HD Ready silti kandvate telerite 
resolutsiooniga.

Digitaalse pildi vaatamisega on Pioneer 
saanud kontrastsust juurde ja Panasonic seda 
veidi käest ära andnud. Samsung leidis üles 
puhta musta värvi ning LG ja Philipsi pilt tundub 
parem kui analoogsignaali puhul.

Digisignaali korral on vahed tunduvalt 
pisemad kui analoogsignaali korral. Esikol-
mikut jäävad jagama Panasonic, Pioneer ja 
Samsung. Vahepeal proovisime oma silma ja 
käe järgi LG pilti veidi heledamaks reguleeri-
da, kuid siis kippusid kontrastsed värvid liiga 
domineerima.  

Heli
Televisioon on tore asi – õnneks on tummfil-
mid jäänud aegade hämarustesse ning saated 
ja filmid jõuavad meieni kvaliteetse stereo-

Pioneer PDP-4280xa
Kui siiamaale oli mul positiivne kokkupuude 
Pioneeri auto audioseadmetega, siis seekordne 
test näitas, et Pioneer on tegija ka telerite maa-
ilmas. Saab kenasti hakkama nii analoog- kui 
ka digipildiga. Hea häälega. Tubli teine.
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heliga. Kord on tegemist spordiülekandega, 
siis jälle jutusaatega. Aga ajuti tahaks mõnda 
muusikakanalit vaadata-kuulata. Seetõttu on 
oluline, millist häält on teler suuteline tegema. 
Võrreldes vanade kineskoopteleritega on pa-
neeltelerid imeõhukesed ning raske on sinna 
mahutada suuri kvaliteetseid kõlareid.

Heli testis keerasime kordamööda kahe te-
leri heli maksimaalseks – kuulame madalate ja 
kõrgete helide olemasolu ja üldist helipilti.

Esimese ringiga on parim selge – Panaso-
nicul on olemas nii madalad, keskmised kui 
ka kõrged toonid. 10 punkti.

Samsung – kui tema helinivoo on mak-
simaalne,  siis teistel teleritel oli sama he-
litugevus alles 45…50% juures. Väga vaikne 
– sobib vaikse olekuga inimestele. Teiseks 
võimaluseks on loomulikult kasutada kodukino 
või muusikakeskuse abi.

LG tundub Samsungi kõrval olevat täiesti 
mahlakas – on nii tugevust kui ka madalaid 
ja kõrgeid toone. Kuid tipust jääb veidi puudu 
just bassihelide osas.

Pioneer on täiesti võrreldav LG ja Philip-
siga. Basside osa veidi rohkem kui LG-l ja 
Philipsil. Aga helipilt on laiem ja täidab tuba 
rohkem.

Philips – kui eelnevates LCD testides on 
Philips olnud heliosas ülekaalukas võitja, siis 
sel korral jääb tema tulemuseks IV koht. Kõike 
on, kuid Panasonicul on  palju rohkem ja LG-l 
veidi rohkem.

Arvuti pilt DVi HDMi kaabliga
Kui kodus on korralik plasmaekraan, tahaks 
vahel fotosid või arvutis olevaid filme suurelt 
ekraanilt vaadata. Miks mitte ka koosoleku-
ruumis projektori asemel telerit kasutada.

Selles testi osas sai proovitud erinevaid 
resolutsioone arvuti videokaardi võimaluste 
juures.

1920x1080 60Hz ja 50Hz toetavad kõik peale 
Samsungi.

1920x1080 30Hz toetavad kõik.
Sellise resolutsiooniga võib Wordi doku-

menti lugeda küll, eriti kui Wordi dokument 
suurendada 200%, siis on lugemisvaade ideaal-
ne. Kuid mis häirib, on dokumendi taustavärv. 
Nii nagu LCD-l pole ikka täiesti puhast süsi-
musta värvi, nii pole plasmateleril ülipuhast 
valget tooni.

Wordi dokumendi tausta valge on igal ek-
raanil erinev – kõige valgem on ta Panasonicul 
ja Pioneeril, Samsungil ja Philipsil on taust 
kollakas ning LG-l hoopis rohekas.

Tekstid on kõigil veidi säbrulised ja tähtede 
servad varjudega.

Arvutist telerisse on silmale parim re-
solutsioon 1280x720 50Hz. Ei tea küll miks? 
Aga loomulikult sellepärast, et plasmatelerite 
ekraan koosneb 1024x768 pikslist. Sõltumata 

tarkvara nimest tuleb sellise pildi esitlemisel 
jätta veidi piksleid näitamata. Ja loomulikult on 
see kergem, kui pikslite juurde tekitamine.

Isegi dokumendi taustavärvid läksid pa-
remaks – 1280x720 resolutsiooniga on kont-
rastseim ning puhtama valgega pilt Samsungil 
ja Panasonicul. LG jääb ikka veidi rohekaks, 
Philipsil domineerib kollane ning Pioneer on 
kergelt kollakas.

Nüüd, tulles tagasi pealkirja juurde, võime 
küll südamerahus nentida, et plasmateler ei 
ole surnud ja sobib ideaalselt nii analoogtelevi-
siooni kui ka digitelevisiooni vaatamiseks. Eriti 
kui tugitooli ja telerilaua vahele jääb vähemalt 
kolm meetrit. Värve on palju ja need on reaal-
sed, pilt on kontrastne ning ka kiirel liikumisel 
ei teki varje ega ruudukesi. Ja niikaua, kuni 
kodudes valitsevad DVD mängijad ning poo-
dides on DVD plaatide valik tuhandeid kordi 
suurem kui Blu-ray plaatidel, tasub mõelda 
HD-Ready plasmatelerile.

Kui paar-kolm aastat tagasi oli problee-
miks plasmapaneeli eluiga, siis hetkeseisuga 
lubavad kõik tootjad umbes 60 000 töötundi, 
mis on võrdväärne LCD telerite elueaga. Sa-
muti on kõik tootjad lisanud oma paneelile 
tarkvara, mis väldib pikslite sissepõlemist.

Ja loomulikult hind – võrreldes 42“ plas-
matelerite hindu sama suurte LCD-telerite 
hindadega, on hinnavõit täitsa tuntav.

Aga sellest, mis juhtub, kui telerilaua ja 
tugitooli vahe on üle 4 meetri, loe juba järg-
misest numbrist.

Kontrastsuse ja valgepunkti  
mõõtmine
Mõõtmiseks kasutasime Eye-one Display2 
kolorimeetrit koos Eye-one Match kalibree-
rimis- ja mõõtmistarkvaraga. Antud programm 
mõõdab valgepunkti temperatuuri ning musta 
ja valge värvi luminentsi. Nende kahe värvi 
suhe annabki meile arvutatud kontrastsuse.

Suured tänud siinkohal Andres Toodole, 
kes testiks seadet laenas.

Kõigi telerite juures tegime kaks mõõt-
mist, kusjuures ühe ja sama teleri tulemu-
sed ei olnud erinevad. Kui vahepeal vahetuvad 
telerite ekraanidel erivärvilised üleekraani 
taustavärvid, siis tegelikult on kõigil telereil 
see värvitoon erinev.

Ainuke toon, mis tundub silma järgi ühene, 
on MUST. Jah, plasmateleritel on must värv 
täiesti olemas, erinevalt LCD-teleritest.

Aga mõõtmise käigus selgub tõde ja va-
hepeal vaatame lihtsalt neid värve suurtel 
ekraanidel.

Kõige erinevamad on silma järgi roheline 
ja punane toon, igal teleril on see omamoodi, 
kahte sarnast ekraani ei näe.

LG Philips Samsung Panasonic Pioneer

Pildimaatriks Plasma Plasma Plasma Plasma Plasma

Kontrast dünaamiline 15000:1 15000:1 15000:1 10000:1 16000:1

Heledus (cd/m2) 1500 1500 1500 500

100Hz pildiskaneering jah jah jah jah jah

Heli

Väljundvõimsus (W) / kõlareid 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x17W

Konstruktsioon

Ekraan (piksleid/suhe) 1024x768 1024x768 1024x768 1024x768 1024x768

Vaatenurk (vertikaalne/horisontaalne) 178/178 160/160 175/175 178/178 178/178

Energiatarve (W) 310W 250W 380W 261W 298W

Kaal jalaga (kg) 28 41,5 30,6 34 31,2

Ühendusvõimalused

HDMi 2 2 2 2 3

Scart 2 2 2 2 3

Komponent YPbPr ■ ■ ■ ■ ■

Arvutiühendus D-Sub 15  ■ D-Sub 15 D-Sub 15 D-Sub 15

S-Video ■ ■ ■ ■ ■

Video ■ ■ ■ ■ ■

optiline audioväljund ■ ■ ■ ■ ■

Multimeedia kaardipesad ■ ■ ■ ■ ■

Ci kaardipesa ■ ■ ■ ■ ■

neist kiirühendused küljel

HDMi ■ ■ ■ ■ ■

S-Video ■ ■ ■ ■ ■

Video ■ ■ ■ ■ ■

Audio ■ ■ ■ ■ ■

Kõrvaklapid ■ ■ ■ ■ ■

Mälukaardipesa ■ ■ ■ ■ ■

uSB ■ ■ ■ ■ ■

Funktsioonid

Analoogtuuner ■ ■ ■ ■ ■

Digituuner ■ DVB-T ■ ■ ■

PiP PC/HDMI seade teletekst PC  - teletekst

Teletekst 1000 1000 1000 1000 2100

Taimer äratus, oFF äratus, oFF 3 taimerit, oFF oFF oFF

Mõõtmistulemused

Mõõdetud musta luminents (cd/m2) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Mõõdetud valge luminents (cd/m2) 112,2 264 262,1 289,2 197,9

Arvutatud kontrasti suhe 561 1320 2621 2892 1979

Mõõdetud valgepunkt (K) 11200 11300 9900 10100 9000

Mõõtmistulemuste graafikud

Valmistajamaa Poola Ungari Slovakkia Hispaania Suurbritannia

Hind 15 600 Viva Elektroonika 14 999 Euronics 16 990 Euronics 14 996 Euronics 36 900 Euronics
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LG Philips Samsung Panasonic Pioneer

Pildimaatriks Plasma Plasma Plasma Plasma Plasma

Kontrast dünaamiline 15000:1 15000:1 15000:1 10000:1 16000:1

Heledus (cd/m2) 1500 1500 1500 500

100Hz pildiskaneering jah jah jah jah jah

Heli

Väljundvõimsus (W) / kõlareid 2x10W 2x10W 2x10W 2x10W 2x17W

Konstruktsioon

Ekraan (piksleid/suhe) 1024x768 1024x768 1024x768 1024x768 1024x768

Vaatenurk (vertikaalne/horisontaalne) 178/178 160/160 175/175 178/178 178/178

Energiatarve (W) 310W 250W 380W 261W 298W

Kaal jalaga (kg) 28 41,5 30,6 34 31,2

Ühendusvõimalused

HDMi 2 2 2 2 3

Scart 2 2 2 2 3

Komponent YPbPr ■ ■ ■ ■ ■

Arvutiühendus D-Sub 15  ■ D-Sub 15 D-Sub 15 D-Sub 15

S-Video ■ ■ ■ ■ ■

Video ■ ■ ■ ■ ■

optiline audioväljund ■ ■ ■ ■ ■

Multimeedia kaardipesad ■ ■ ■ ■ ■

Ci kaardipesa ■ ■ ■ ■ ■

neist kiirühendused küljel

HDMi ■ ■ ■ ■ ■

S-Video ■ ■ ■ ■ ■

Video ■ ■ ■ ■ ■

Audio ■ ■ ■ ■ ■

Kõrvaklapid ■ ■ ■ ■ ■

Mälukaardipesa ■ ■ ■ ■ ■

uSB ■ ■ ■ ■ ■

Funktsioonid

Analoogtuuner ■ ■ ■ ■ ■

Digituuner ■ DVB-T ■ ■ ■

PiP PC/HDMI seade teletekst PC  - teletekst

Teletekst 1000 1000 1000 1000 2100

Taimer äratus, oFF äratus, oFF 3 taimerit, oFF oFF oFF

Mõõtmistulemused

Mõõdetud musta luminents (cd/m2) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Mõõdetud valge luminents (cd/m2) 112,2 264 262,1 289,2 197,9

Arvutatud kontrasti suhe 561 1320 2621 2892 1979

Mõõdetud valgepunkt (K) 11200 11300 9900 10100 9000

Mõõtmistulemuste graafikud

Valmistajamaa Poola Ungari Slovakkia Hispaania Suurbritannia

Hind 15 600 Viva Elektroonika 14 999 Euronics 16 990 Euronics 14 996 Euronics 36 900 Euronics
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Kaabelduse planeerimine
Koduse helisüsteemi planeerimist oleks tark 
alustada juba eluaseme remondi ajal või ehi-
tusfaasis. Me kõik peame loomulikuks, et 
elektrijuhtmestik tuleb põhjalikult läbi mõel-
da ja paigaldada ehituse käigus, enne sisevii-
mistluse tegemist. Paljud meist mõistavad, 
et kohe on vaja planeerida ja paigaldada ka 
nõrkvoolusüsteemid (alarmi ja internetiühen-
duse kaabeldus, TV antennid, kaabel-TV jne). 
Stereosüsteemi juhtmestik jääb aga tihtipea-
le veel kuhugi unustuse perifeeriasse. Tihti 
jäetakse audiokaabeldused üleüldse tavaliste 
elektrikute teha.

Muidugi on siis kaablid tihtipeale veetud va-
ledesse kohtadesse ja ühendused juhuslikud, 
lõpptulemus puudulik ja korralikku süsteemi 
te selle külge paigaldada ei saa. Ka siis, kui 
te pole enda arust eriline audiofiil ja teil pole 
plaanis soetada kallist helisüsteemi, peaks 
kaabelduse paigaldama perspektiivitunde-
ga. Tasub nõu pidada audiospetsialistidega 
ja planeerida kohe terve elamu (korteri) au-
diovalmidus. Te võite juba paari kuu möödudes 
avastada, et ikkagi tahate helisüsteemi ja et teil 
pole võimalik seda paigaldada ilma põhjaliku 
ümberehitamiseta.

Juhtmestiku planeerimisel tasuks hästi 
läbi mõelda, kus ja kuidas te sooviksite tule-

vikus muusikat (või uudised või ükskõik mida) 
nautida. Siin kehtib reegel, et pigem rohkem 
kui vähem, sellest ei juhtu midagi, kui veate 
kaablid ruumidesse, kuhu te võib-olla hiljem 
kõlareid või ekraane ei paigalda. Halvemal ju-
hul olete kulutanud eluaseme peale paar tuhat 
krooni rohkem, aga teil on alati kõik võimalu-
sed olemas, kui seadmeid juurde tuleb.

Tunduvalt ebamugavam on avastada, et 
kohta, kuhu soovite pilti või heli, pole võimalik 
pääseda ilma suurema lõhkumiseta. Planee-
rides tuleb arvestada sellega, et tänapäevased 
vähegi korralikumad seadmed suudavad esi-
tada heli mitmes grupis, elutoas vaikselt tele-
viisori taustaks mängiv võimendi saab samal 
ajal välisterrassil grillivale seltskonnale CD 
plaadilt korralikku taustaheli pakkuda. Nõud-
likumale soovijale on võimalik paigaldada nn 
multiroom seadmeid, mida saab juhtida igast 
ruumist eraldi kas seinal asuvast nupupanee-
list või hoopis juhtpuldiga (JamoLink, Sonos, 
ELAN, Crestron või lihtsalt universaalpuldi ja 
WiFi kooslusel töötav Logitech)..

Väga suure tähtsusega on ka seadmete 
võrgutoite kaablite paigaldus ja materjalid. 
Soovitav oleks vedada maja/korteri voolukil-
bist eraldi grupp ainult audio-videoseadmete 
jaoks ning paigaldada pingekõikumise ja üle-
löögi kaitsmed. Ka ühenduspesad võiksid olla 
suure arvulise varuga.

Projekteerimine alaku sellest, et te mõtle-
te läbi, kus kõige tõenäolisemalt heli vaja on. 

Ka kõige tagasihoidlikuma sooviga inimesed 
võiksid arvestada lisaks telekavaatamise toas 
olevale helile veel sauna, sauna eesruumi ja 
välisterrassi helindamise võimalusega. Sa-
muti ei tee paha võimalus köögis askeldades 
kuulata uudiseid või muusikat.

Tehnika paigutus
Tavaliselt otsustatakse kodus kõigepealt 
mööbli paigutus. Alles siis vaadatakse, kuhu 
paigaldada televiisor ja kodukinosüsteem. Tä-
helepanuta jäetakse ruumi akustiline omapära, 
akendest langev valgus, peegeldused ja pal-
jud muud asjad. ometi on tänapäeval võimalik 
paigaldada võimendeid, kõlareid ja ekraane 
just neile kõige paremini sobivatesse kohta-
desse ja nii, et nad esmapilgul üldse välja ei 
paista. Korralik helisüsteem võib olla ka teie 
kodu sisustuselement. Koduga sobivad disain-
seadmed on tänapäeval pigem normaalsus. 
eaaegu igal korralikul firmal on tootevalikus 
mõni suurepärase disainiga toode. Minu lem-
mikuteks on Vifa ja Backes&Müller.

Kui teil on kavatsus muusikale ja filmidele 
rohkem aega kulutada, tasuks mõelda spet-
siaalse audiotoa ehitamisele. Sellise ruumi 
olemasolu annab võimaluse keskenduda.

Kui seadmete võimalikud asukohad on 
paigas, tuleks asuda teise etapi juurde, mis 
paadunud audiofiili jaoks on kindlasti hinda-
miskriteerium nr 1.

igamehe koduaudio
PAUL LÕIV
paul@easca.ee
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Creative MuVo on minu jaoks tuttav 
maailm - mul endalgi on selle sarja 
pleier, ainult märksa vanem kui T100. 

Minu MuVo on nurgelisem, kohmakam ja 
neli korda väiksema mahuga. See-eest on 
tal ekraan.

T100 meenutab esmapilgul mälupulka ja 
see on ilmselt Creative’i meeskonna 
poolt ette kirjutatud. Üleüldse pek-
sab T100 minimalismi – pulgakujulise 
pleieriga on kaasas vaid juhised ja 
kõrvaklapid. Rohkem ju polegi vaja. 
Intelligentne inimene ei vaja tõenäo-
liselt ka juhiseid. Lükka pleieri üks 
ots USB pistikusse, seejärel kin-
nita teise otsa kõrvaklapid ja 
vajuta – tänaseks vist juba 
kõigile pleieritele omasele 
– mummu ümber ehitatud 
ringklahvistikule. Kolmnurk 
mängib lugusid, kaks kolm-
nurka vasakule kerib eelmi-
se loo juurde, kaks kolm-
nurka paremale järgmise 
juurde. Pluss ja miinus 
vastavalt suurendavad 
ja vähendavad helitu-
gevust. Vasakul küljel 
oleva liuguriga saab 
muuta lugude järje-

korda suvaliseks (shuffle) või järjestikuseks 
või jätta kogu kataloogi vahele, parema külje 
peal oleva nupuga saab bassi juurde kütta. 
Rohkem juhiseid vist polegi vaja.

Minu andunud fännid teavad, et ekvalai-
seri puudumine paneb mind alati vinguma ja 
seegi kord pole erand. Ekraani puudumine 
tähendab seda, et ekvalaiserit nagunii pole, 
aga nurisen ikka. Lihtsalt helipilt jääb nii-
moodi kaunilt üheülbaliseks. Bassipedaal 
tõmbab ainult alumisele otsale paar kihti 

paksemat värvi peale.
Samas, umbes 600-kroonise, 2GB 

mahutava ja ülilihtsalt kasutatava pul-
ga puhul ei tohi ka palju nuriseda. Te-
gelikult on T100 nagu jalgratas – väga 
lihtsa kontseptsiooniga jublakas, mil-

lest oskuslik kasutaja pigistab välja 
maksimumi ja mille puhul pirtsutaja 

küsib: «Aga kus on makk, kliima-
kontroll ja reguleeritav peatugi?» 
Kui sa tahad pleierisse rohkem 
võimalusi, pole T100 sinu jaoks. 
Kui sa otsid terasest tahutud 
kõhulihastega minimalisti, kes 
mängib ainult väga palju lugu-

sid ja teeb seda oma võime-
te piires hästi, siis on MuVo 

omal kohal.

HinnE: œœœπ∏œ 

MARIo PULVER
mpulver@offline.ee

Creative MuVo T100
Ühest otsast muusika sisse, teisest välja

Kuulamine
Et saada teada, millist süsteemi te soovite, 
tuleks välja otsida üks korralik tehnikakaup-
lus, kus saaks erinevaid süsteemikomponente 
proovida ja kuulata. Hea oleks, kui te teeksi-
te seda isikliku CD/DVD plaadiga, mida olete 
eelnevalt juba korduvalt kuulanud ja mida te 
tunnete. Suurepärane oleks, kui teie eelistatud 
kaupluses/salongis oleks olemas spetsiaalne 
kuulamistuba. Siis ei pääse võimalikud kõr-
valhelid segama.  

Ärge kartke müüjat tülitada palvega enda-
le demonstreerida kõikvõimalikke seadmeid 
ja komponente. Kasutage võimalust kuulata 
nende erinevust. See, et te kohe ei kuule välja 
kõigi erinevate hinnaklasside asjade vahet, ei 
tähenda, et te selleks võimeline pole. Lihtsalt 
teie kõrv ei pruugi olla veel piisavalt treeni-
tud. Kui soetate endale odava süsteemi, võite 
üsna ruttu avastada, et tegelikult ootate temalt 
rohkem, kui ta pakkuda suudab.

Tihtipeale ostetakse odav kõik-ühes-ko-
dukino-komplekt ja siis hiljem kodus avasta-
takse, et välja reklaamitud 600W võimsusega 
plastmassikärakad, mis filmiheli suudavad 
veel kuidagi esitada, jäävad muusikaplaatidega 
lootusetult hätta.

Karta pole midagi
Ärge kartke, et võite tehnika valimisel võhi-
kuna paista. Keskendunud kuulamiseks ei 
pea te teadma, mis selle võimendiks või CD 
mängijaks nimetatava karbi sees toimub ja kui 
mitu miljonit funktsiooni tal on. Laske müüjal 
endale selgeks teha, mis funktsioonid on teile 
vajalikud ja kui mugav neid kasutada on. 

Sageli arvatakse, et hea süsteemi saami-
seks peavad kõik komponendid olema ühe 
brandinimega. Tegelikkus näitab, et hea või-
menditootja ei suuda valmistada korralikku kõ-
larit ja vastupidi. Näiteks väga häid võimended 
ja mängijaid tegev Denon ei üritagi pakkuda 
kõlareid, mis oleksid tema tehnikaga samal 
tasemel. Tehnilised näitajad, mis seadmete 
passides kirjas, ei suuda kunagi anda edasi 
seadme tegelikku väärtust ega võimekust. Eriti 
just odavamas otsas on erineva hinnaga too-
dete heli vahe teinekord lausa jahmatav. 

Prooviks võiksite küsida müüja käest, kui 
suur on helikvaliteedi vahe näiteks 1500 krooni 
ja 8000 krooni maksval DVD või CD mängijal. 
Kui saate vastuseks, et erilist vahet polegi, 
siis on paras aeg poodi vahetada. 

Kui aga saate sisulise vastuse, paluge en-
dale seda vahet demonstreerida ja kuulamise 
käigus detailselt lahti seletada. Ja kui te esi-
mesel korral vahest aru ei saanud, siis ärge 
heitke veel meelt, vaid proovige uuesti. Parimal 
juhul avastate enda jaoks audiomaailma võlud 
ja valud ning oma säästude paigutamisega teil 
edaspidi enam probleeme pole.
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Minimalism ei ole häbiasi.
Tore hinna ja mahu suhe.

Minimalismil on omad 
nõrgad küljed.

Mälu: 2GB | 4GB
Mõõtmed: 77,49X24,99X8,9mm
Kaal: 17,8g
Formaadid: MP3 | WMA | WAV 
| Audible
Toide: taaslaetav liitium-
ioonaku, kuni 10h
Liidesed: USB 2.0
Hind: 540 kr  2GB | 740 kr 4GB



AH-D5000
Tüüpilise eestlasena peaksin alustama ka 
Denoni kõige-kõige kõrvaklappide AH-D5000 
vigade mahalugemisest, kuid hetkel ma ei suu-
da. Mitte et neil vigu poleks, kuid positiivne pool 
on lihtsalt liiga palju parem, nii et kaalub üles 
igasugused negatiivsed emotsioonid. Veelgi 
hämmastavam kogu selle asja juures on, et 
AH-D5000 juures ei ole ometiks mitte midagi 
märkimisväärset. Kõrgsagedus ja keskriba 
on õhulised ja pehmed, kuid õhku ei ole nii 
palju, et võtaks ahhetama, ning pehmust pole 
liialt selleks, et erinevaid detaile varjutama 
hakata. Midbass on ebakõrvaklapilikult õhu-
line ja jõuline, kuid subbass see-eest vägagi 

kõrvaklapilikult kumisev, eriti suurema heli-
tugevuse juures. 

Asjad, mille kohta ei saa ühtki paha sõna 
öelda, on ruum, detailsus ja klappide võime 
iga helialgetki positsioneerida ning vormida 
õige kujuga elamuseks. Jonny Langi akustilise 
kitarri keeltesillerdused on ikka veel kõrvus, 
aga tundub, nagu ma ei suudaks oma kõrvu us-
kuda ning aju tegeleb harjumuspäraselt vigade 
otsimisega. Tundub, et käitun nagu õpetaja, kes 
professionaalsest kretinismist otsib kõikjalt 
vigu ega suuda selle tõttu enam korralikku 
meistritööd nautida. Kogu kuulamisprotsessi 
lõpuks suudan ainult ühe tõsisema vea välja 
tuua – selleks on tonaalne tasakaal, mis on 
subbassi osas ülevõimendatud.

Ergonoomika: AH-D5000 istub vaielda-
matult neist kolmest kõige paremini pähe. 
Kuigi väljast on ta väga sarnane odavama 

sõsara AH-D2000-ga, leiab vilunum silm ja 
tundlikum sõrm, et seekord polegi pettust ja 
kallim puitkorpus on ka tõesti täispuidust val-
mistatud, kõrvaklapi pehmendusosa pehmem 
ja mugavam ning kaabelgi, mida ühendada 
stereoseadmega, näeb tõsisem välja odava-
ma variandi kaablist. Ah et kuidas need klapid 
peas püsivad – no teise päeva lõpuks suutsin 
juba ära unustada, et mul on kõrvaklapid peas, 
ja hakkasin peaaegu juba telefonikõnet vastu 
võtma. Samas aktiivseks liikumiseks nad ei 
sobi, kuna pisimgi äkiline pealiigutus nõuab 
kõrvaklappide kohendamist peas. Kuid mis 
nendega ikka peaga vehkida – istuge parem 
tugitooli ja nautige.

HinnE: œœœœπ∏

Denon AH-D5000  
AH-D2000 AH-D1001
Täispuidust detailsus

HEIKI EELMA
hiq@hot.ee

MAATriKS 
SooViTAB
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Emotsioon, millele ei lisata 
midagi liigset.
Hea näide sellest, et väga 
heal asjal ei pea olema 
silmatorkavaid positiivseid 
omadusi, piisab sellest, kui 
negatiivsed omadused on 
ära jäetud.

Subbass.

Denon AH-D5000
Takistus: 25Ω
Tundlikkus: 106dB/mW
Maksimumvõimsus: 1800mW
Kaal: 350g
Müügil alates 04.2007
Hind: 8399 kr Kaubamaja HiFi 
salong
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Et mõned lugejad ja paljud maaletoojad 
küsivad, mille alusel siis ikkagi ajakirjale 
tehtavad testid läbi viiakse, peaksin vist 

natuke tutvustama hindamiskriteeriume ja 
võrdlusseadmeid. Nii saavad korduma kip-
puvad küsimused ühekorraga vastatud. 

Kõigepealt pean alustama hinnakritee-
riumist ja sellega on asi lihtne – ma ei taha 
enne seadmete/kaablite testimise lõppe-
mist nende hinda teada. Nii on eliminee-
ritud lihtsad eelarvamused teemadel «nii 
odav asi ei saa ometiks mängida» või «siin 
peab kindlasti midagi olema, et ta nii palju 
maksab». Tingimused on lihtsal põhjusel 
kõigile võrdsed – võrdlustooted EI oLE kos-
mosetehnika ega ulmevaldkonda kuuluv ja 
sellest tulenevalt võib iga enam-vähem kor-
ralik ükskõik millisesse hinnarühma kuu-
luv toode testis saada head või väga head 
punktid. Hindealandust säästutoodetele ei 
ole mõtet teha. Põhjus on ikkagi selles, et 
iga vähegi audiost huvitatud kodanik leiab 
oma kodusüsteemi maksumusest vastavalt 
10...20% ka näiteks kaablitele ja muudele 
tarvikutele ning kui enam-vähem kaablid 
saab kätte juba mõne originaalplaadi hinna 
eest, siis sellest ei tohiks kuulamiselamuse 
parandamiseks küll kahju hakata. Niisiis kõik 
tooted saavad hinnatud ühtviisi, olenemata 
hinnarühmast.

Edasi, mida ma hindan kuulamistestis? 
ALATI saavad testis hinnatud alljärgnevad 
asjad:

Helipilt: laius, sügavus, helipildi «joonis-
tusvõime», instrumentide fookus ja eraldatus 
üksteisest, muusikakomponentide suuruse 
reaalne taasesitusvõime.

Tonaalsus: üldine spektraalne tasakaal 
ja iga komponent eraldi (subbass, keskbass, 
kesksagedus ja kõrgsagedus).

Kuulamisnauding: reaalse ruumi taju ja 
taasesitus, emotsiooni edasiandmisvõime 
(eriti live-lindistuste puhul), taasesituse ker-
gus ja õhulisus, taasesituse täpsus ja see, 
kuidas testitav seade muusika detaile esile 
toob või summutab.

Milliseid mõõteseadmeid kasutan kuu-
lamistestides? 

Õige vastus on: kõrvu. Ei ole mõtet hakata 
mõõtma tootja andmete vastavust reaalsu-
sega, kui kõige tähtsam on see, mis lõpuks 
kõlarimembraani liikumisel tekitatud helina 
meie kõrvu jõuab.

Kas seadmed (ka kaablid) saavad ka 
«sisse mängitud» ja nende polaarsused 
määratud enne teste?

Jah, saavad küll. Kuigi ei ole ise testida 
jõudnud heli muutumist sissemängimisel, 
olen siiski igaks juhuks seadmetele andnud 
soovituslikud minimaalsed 40 tundi sisseela-
misaega. Polaarsused saavad samuti (ise-
gi juhul kui tootjal on polaarsus määratud) 
kõrva järgi üle kuulatud.

AH-D2000 
Ausõna – ma ei uskunud alguses, et kahel väl-
jast nii sarnasel asjal võib olla nii suur helieri-
nevus. D2000 kuulates tekib tunne, et oligi aeg 
muinasjutt seljataha jätta ning reaalsusesse 
tagasi tulla. Esimese emotsioonina on kõik 
nii lähedal (mis on paha). Ja kõik pillimängi-
jad ning laulja on pahased kellegi peale, kuna 
D5000 kergus ja rõõm on kaduma läinud ning 
eristuvus ja detailsus taandunud tagaplaanile 
teisejärguliseks omaduseks. 

Ausalt öeldes on raske kuulata midagi 
sellist, mis on terav ja pealetükkiv, kui oled 
just lõpetanud D5000 kuulamis-/hindamisses-
siooni. Aga midagi positiivset ka – subbass. 
Vot siin on Denoni insenerid tabanud naelapea 
pihta ja just selline peakski õige kõrvaklapi-
subbassiheli olema – tagasihoidlik, rafinee-
ritud ja õhuline.

Jah, need võiksid olla täiesti ok kõrvakla-
pid, aga ärge kuulake enne D5000-t.

HinnE: œœœœœ 

AH-D1001
Ergonoomikast pihta hakates häirib es-
malt liiga väike kõrvaosa. Täiesti harju 
keskmiste kõrvadega inimesel hak-
kab kindlasti juba pärast pooletunnist 
sessiooni pea valutama pingest kõr-
valestadele ja kuklale. Samas tänu 
suuremale pingele sobivad need 
aktiivsemale inimesele. Heli on 
aga totaalne pudru ja kapsad 
– stereoheli on, aga iga instru-
mendi täpse asukoha pead jõuga 
ära arvama, kuna kõik on ebaloo-
mulikult suure heliga. 

Teate, koguge parem veel natu-
ke raha ja ostke juba esimese korraga 
kallimad. Universaalne loodusseadus 
ütleb, et odavam on kohe osta kallimad, 
kui et kõigepealt odavamad ja siis ikkagi 
kallimad ka.

HinnE: œœœœœ 

HEIKI EELMA
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Üli-ilus midbass.

Ülejäänud heli mõneti 
toores.

Denon AH-D2000
Takistus: 25Ω
Tundlikkus: 106dB/mW
Maksimumvõimsus: 1800mW
Kaal: 350g
Müügil alates 04.2007
Hind: 4399 kr Kaubamaja HiFi 
salong

Sobivad liikuvamale 
muusikakuulajale, kes ei 
taha raha kulutada.

nii tonaalsus kui lava 
jätavad mõlemad soovida.

Denon AH-D1001
Takistus: 32Ω
Tundlikkus: 103dB/mW
Maksimumvõimsus: 1300mW
Kaal: 180g
Müügil alates 09.2007
Hind: 1999 kr Kaubamaja HiFi 
salong
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