OKER SP-225

เล่นเพลงจากการ์ด SD
ใช้พลังไฟจากแบตฯ ไซส์ AAA 4 ก้อน
ลำโพงสเตอริโอแบบชิ้นเดียว พกพาสะดวก
ใช้งานเป็นลำโพงสำหรับเครื่องเล่นเพลงพกพาได้
ราคา : 800 บาท

ติดต่อสอบถาม :
คราวน์ คอมพิวเตอร์
โทร: 02-883 2229, 02-433 1437

ลำโพง USB Powered ที่มีความสามารถ
พิเศษมากมาย เกินขนาดตัวอันกะทัดรัด OKER
SP-225 มาในรูปแบบของระบบลำโพงสเตอริโอ
ที่รวมดอกลำโพงที่ให้เสียงแชนเนลซ้ายและขวา
มารวมไว้ในลำโพงชิ้นเดียวกัน ในลักษณะของ
ลำโพงทรงแท่งยาวขนาดเล็กวางในท่านอน
ทำให้สะดวกมากในการขนย้ายไปพร้อมกับเครื่อง
โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊คของคุณ ขนาดกว้าง x สูง x ลึก
225 x 70 x 40 มม. หนัก 420 กรัม
ลำโพงตกแต่งด้วยผิวสีดำเข้ม คาดแถบ
เส้นสีเงินเล็กๆ ทางด้านขวา สวิตช์ Power ล้อม
รอบด้วยวงแหวนไฟสีส้ม สวยงาม ดอกลำโพงทั้ง
สองอยู่ใกล้กัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
ให้พลังเสียงรวม 5 วัตต์
ลำโพงนี้มีความพิเศษตรงที่ออกแบบมา
ให้ใช้เปิดฟังเพลงนอกสถานที่ได้สมบูรณ์แบบ
ด้วยการใช้พลังไฟจากแบตฯ ไซส์ AAA 4 ก้อน
และยังสามารถเปิดเล่นไฟล์เพลงจากการ์ด SD
ได้โดยตรง จะไปเปิดฟังเพลงกลางสวนสาธารณะ
ก็แค่เพียงหิ้วลำโพงเล็กๆ ตัวนี้ พร้อมการ์ด SD
ที่มีไฟล์เพลงอยู่ ไม่ต้องหิ้วเครื่องโน้ตบุ๊คหรือ
เครื่องเล่นเพลงไปด้วยให้ยุ่งยาก สเปกไม่ได้ระบุว่า
รองรับการ์ด SD ขนาดความจุสูงสุดที่เท่าไหร่
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เราลองเปิดเล่น ไฟล์เพลง MP3 ที่เก็บ
[1] ชุดปุ่ม Play Control ควบคุมการเล่นเพลง
ในการ์ด SD ประกอบด้วย ปุ่ม Play/Pause
อยู่ในการ์ดขนาด 1GB พบว่า OKER SP-225
เล่น/หยุดเล่นเพลง, ปุ่ม Skip Previous
เล่นเพลงได้ราบรื่นดี
กระโดดกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า และปุ่ม
การใช้งาน OKER SP-225 กับเครื่อง
Skip Next กระโดดข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊คก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับลำโพง
USB Powered ทั่วไป เสียบสายสัญญาณเสียง
[2] สล็อตเสียบการ์ด SD เพื่อเปิดเล่นเพลง
หัวแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. เพื่อการส่งผ่าน
ที่เก็บไว้ในการ์ด
สัญญาณเสียง และเสียบสาย USB กับโน้ตบุ๊ค
เพื่อดึงไฟฟ้ามาใช้ (หรือจะหาซื้ออะแดปเตอร์
[3] เมื่ออยู่นอกสถานที่ สามารถใช้พลังงาน
จากแบตฯ ไซส์ AAA จำนวน 4 ก้อน
จ่ายไฟแบบ USB มาใช้งานก็ได้)
OKER SP-225 ให้คุณภาพเสียงน่าพอใจ
สำหรับนักฟังเพลงระดับทั่วไป ให้เสียงดังคับห้อง
ขนาดกลาง ถ่ายทอดเสียงเบสขนาดลูกเล็กๆ
ที่อิ่มแน่นดี ทำให้สนุกได้กับเพลงแนวเต้นรำ
1
เพลงร็อคก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสนุกสนาน
2
เกรี้ยวกราดดี
จุดทีช่ อบใจคือ เป็นลำโพง USB Powered
3
ชุดเล็กๆ ที่รองรับการดูหนังได้อย่างน่าพอใจ
ด้วยระดับความดังเสียงที่เพียงพอ และระดับเสียง
เบสที่มีความอวบอิ่มน่าพอใจ ถ่ายทอดบรรยากาศ
เสียงอึกทึกครึกโครม เสียงกระจกแตก
เสียงฟาดฟันกันของดาบเหล็กที่ดังชัดดี
ทำให้สนุกมากกับหนังแอคชัน

OKER SP-898

คุณภาพเสียงคุ้มราคา
ดีไซน์กะทัดรัด น่ารัก
เป็นลำโพงสำหรับเครื่องเล่นเพลงพกพาได้
ราคา : 400 บาท

ติดต่อสอบถาม :
คราวน์ คอมพิวเตอร์
โทร: 02-883 2229, 02-433 1437

ผู้ที่ชอบความเรียบง่าย จะต้องหลงรัก
ลำโพง USB Powered ตัวนี้ ลำโพงทรงสี่เหลี่ยม
ลูกเต๋าขนาดเล็ก ขนาดกว้าง x ลึก x สูง
70 x 74 x 72 มม. ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการ
เคลื่อนย้ายไปวางเปิดฟังเพลงตามห้องต่างๆ
ในบ้าน พร้อมกับเครือ่ งโน้ตบุค๊ /เน็ตบุค๊ มีให้เลือก
3 สี ได้แก่ สีชมพู, ดำ และขาว ประดับลวดลาย
ดอกไม้เล็กๆ น่ารักไว้ทางด้านหน้า เผยให้เห็น
ดอกลำโพงขนาด 2 นิ้ว สเปกระบุว่า ลำโพงซ้าย
และขวาให้พลังเสียงรวมกัน 6 วัตต์ และตอบสนอง
การเปล่งเสียงในย่านความถี่ 100Hz – 20KHz
ด้านหน้าลำโพงไม่มีปุ่มให้รบกวนสายตา
ปุ่มหมุน Volume ปรับเร่ง/ลดเสียงขนาดใหญ่
วางอยู่ทางด้านหลังลำโพงขวา การปรับหมุนปุ่ม
ต้องใช้นิ้วคลำหาปุ่มทางด้านหลัง ใช้งานบ่อยๆ
ก็เกิดความคุ้นเคยไปเอง ความแปลกอย่างหนึ่งคือ
ลำโพงนี้ไม่มีปุ่ม Power สั่งเปิด/ปิดลำโพง
เมื่อเสียบสาย USB ลำโพงก็ทำงานทันที
จะปิดลำโพง ก็ถอดสาย USB ออกเท่านั้นเอง

การติดตั้งใช้งานก็เรียบง่ายตามแบบฉบับ
ลำโพง USB Powered เสียบสาย USB เข้ากับ
เครื่องคอมฯ/โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค เพื่อดึงพลังไฟฟ้า
มาใช้ (หรือจะหาซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB
มาใช้งาน) และเสียบสายสัญญาณเสียงแบบ
หัวแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. เข้ากับเครื่องคอมฯ/
โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค /เครื่องเล่นเพลงพกพา
หรือแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ
OKER SP-898 เป็นลำโพง USB
Powered ที่นอกจากกะทัดรัดน่ารักแล้ว
คุณภาพเสียงดี คุ้มค่าตัวที่ไม่แพง ตอบสนอง
ความต้องการของนักฟังเพลงระดับทั่วไปได้ดี
ระดับความดังเสียงเกินขนาดตัว ขับกล่อมผู้คน
ในห้องขนาดกลางได้อย่างสบายๆ
เสียงขับร้องที่เป็นธรรมชาติ น่าฟัง
ไม่ผิดเพี้ยนหลอกหู โทนเสียงสูงมีความสดใส
ในระดับที่กำลังดี กับเพลงแนวเต้นรำก็สนุกได้กับ
เสียงเบสขนาดลูกกลางๆ ที่มีความอวบอิ่มพอ
ประมาณ เพลงร็อคลำโพงชุดนี้ก็ถ่ายทอดออกมา
ได้สนุกดี

อีกหนี่งลำโพง USB Powered ชุดเล็กๆ
ที่รองรับการดูหนังได้อย่างน่าพอใจ ด้วยระดับ
ความดังของเสียงที่เพียงพอ กับหนังแอคชัน
สามารถถ่ายทอดเสียงอึกทึกครึกโครมในระดับ
ที่ทำให้เราสนุกไปกับหนังได้ เสียงไม่เหี่ยวแห้ง
จนทำให้หนังหมดสนุกแต่อย่างใด
[1] ปุ่มหมุน Volume ขนาดใหญ่
วางอยู่ด้านหลังลำโพงขวา ต้องใช้นิ้วคลำ
สร้างความคุ้นเคย เมื่อจะปรับระดับเสียง
1
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OKER RGK-3100 ครบชุดกับชีวิตไร้สาย

1

เข้าสู่ยุคไร้สายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยชุดเมาส์ และคีย์บอร์ดไร้สาย
ใช้งานง่าย จะใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ดี จะใช้งานกับโน้ตบุ๊ค
หรือเน็ตบุ๊คก็เข้าท่า (ในกรณีที่ไม่ถนัดใช้งานแป้นคีย์บอร์ด และ Touchpad
ของโน้ตบุ๊ค และเน็ตบุ๊ค) โต๊ะคอมฯ ของคุณจะดูโล่งสบายตา ไม่รกรุงรังด้วย
สายมากมายอีกต่อไป

+ เมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย ครบชุด
+ ระยะเวลาใช้งานยาวนาน ต่อแบตฯ 1 ชุด
+ เมาส์ปรับ DPI ได้ 4 ระดับ
ราคา : 990 บาท

ติดต่อสอบถาม :
คราวน์ คอมพิวเตอร์
โทร: 02-883 2229, 02-433 1437

[1] คีย์บอร์ดไร้สายใช้พลังงานจากแบตฯ ไซส์ AAA 2 ก้อน
สเปกระบุว่า แบตฯ 1 ชุดให้ระยะเวลาใช้งานนานถึง 12 เดือน
มีดวงไฟเตือนเมื่อแบตฯ อ่อน เพื่อเตรียมการจัดหาแบตฯ ชุดใหม่
เตรียมไว้ล่วงหน้า รูปทรงแป้นคีย์โค้งมนสวยงาม ตัวอักษรประจำปุ่มคีย์
สีขาวสกรีนคมชัด ฟอนต์อักษรใหญ่มองเห็นชัดเจน กลไกภายในปุ่ม
ออกแบบให้มีความทนทาน รองรับการใช้งานได้ยาวนาน
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[2] ตัวรับสัญญาณไร้สาย 2.4GHz ขนาดเล็กจิ๋ว เชื่อมต่อทั้งเมาส์
และคีย์บอร์ด ด้วยตัวรับสัญญาณพียงตัวเดียว เสียบตัวรับสัญญาณไว้กับ
เมาส์ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เชื่อมต่อใช้งานง่าย แค่เพียงเสียบตัวรับสัญญาณ
เข้าพอร์ต USB ไดรเวอร์จะถูกติดตั้งอัตโนมัติ รออึดใจเดียวก็พร้อมใช้
สเปกระบุว่า รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 98 /
2000 / ME / XP / Vista รัศมีการรับสัญญาณไร้สายไกล 10 เมตร
[3] เมาส์ไร้สายขนาดกะทัดรัด สำหรับคนที่ต้องหิ้วเครื่องโน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค
ออกไปใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆ แต่ไม่ถนัดใช้งาน Touchpad ก็สามารถ
พกพาเมาส์ไร้สายตัวนี้ไปใช้งานได้ (โดยไม่ต้องเอาคีย์บอร์ดไปด้วย)
ผิวสัมผัสของเมาส์เป็นแบบยางสังเคราะห์หนืดนิ้ว บวกกับบริเวณที่วาง
นิ้วโป้งสำหรับคนถนัดขวา มีการปูแผ่นยางลายที่มีความหนืดนิ้วเอาไว้
ทำให้จับกุมเมาส์ได้กระชับมือ รูปทรงเมาส์แบบสมมาตร ทำให้รองรับ
การใช้งานได้ดีทั้งคนถนัดขวาและซ้าย อีกทั้งยังมีแสงไฟแดงออกมาจาก
ปุ่ม Scroll Wheel ดูสวยดี
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[4] สวิตช์ ON/OFF ควรปิดเมาส์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้ได้ระยะเวลาการใช้
งานยาวนานที่สุด เมาส์ไร้สายตัวนี้ใช้พลังงานจากแบตฯ ไซส์ AAA
2 ก้อน สเปกระบุว่า แบตฯ 1 ชุดให้ระยะเวลาใช้งานนาน 3 เดือน
และมีการแจ้งเตือนเมื่อแบตฯ อ่อน
[5] ปุ่มปรับค่าความเร็วการเคลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ 4 ระดับ ได้แก่
500, 1200, 1600 และ 2000DPI ค่า DPI ต่ำๆ เคอร์เซอร์เมาส์
จะเคลื่อนที่ช้า เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือทำงานกับซอฟต์แวร์
ตกแต่งภาพที่ต้องการความละเอียดในการเคลื่อนเคอร์เซอร์
ค่า DPI สูงๆ เคอร์เซอร์เมาส์เคลื่อนที่เร็ว สำหรับการเล่นเกม
โดยค่าปกติของเมาส์ตัวนี้ตั้งไว้ที่ 1200DPI ใช้เทคโนโลยีตรวจจับการ
เคลื่อนเมาส์แบบ Optical
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