OKER SP-858 2.0CH SPEAKER
+ คุณภาพเสียงคุ้มราคา
+ สามารถต่อหูฟังได้
+ เคลือ
่ นย้ายง่าย
และสะดวก
ราคา : 240 บาท

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

ลำโพง USB Powered จาก OKER
รุ่น SP-858 เป็นลำโพงแบบคู่แยกซ้าย-ขวา
สำหรับตั้งโต๊ะ มีขนาดกำลังดี ไม่ใหญ่จนเกะกะโต๊ะ
ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดของคุณ และสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ แม้กระทั่ง
ออกไปนอกสถานที่ก็ทำได้ เพียงแค่มีพอร์ต USB
อยู่ใกล้ๆ เท่านั้น
ตัวลำโพงทำจากพลาสติกสีดำเนื้อดี
น้ำหนักเบา มองด้านข้างมีลักษณะเหมือนตัว L
ด้านหน้าปิดด้วยผ้าตาข่ายสีดำขึงตึงตลอดทั้งตัว
มีป้ายสีเงินบอกยี่ห้อและชื่อรุ่น เด่นอยู่ด้านหน้า
ขนาดตัวของลำโพงอยู่ที่ 70 x 75 x 180 มม.
(กว้าง x ลึก x สูง) ดอกลำโพงถูกฝังอยู่ด้านใน
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ให้กำลังเสียงรวม
2 วัตต์ เปล่งเสียงในย่านความถี่ 80Hz - 20kHz
สาย USB และสายแจ็คเสียบมีความยาว 1 เมตร
สามารถวางลำโพงทั้งคู่ห่างกันได้ 1 เมตร

การใช้งานนั้นง่ายมาก เพียงแค่เสียบสาย
USB และแจ็ค 3.5 มม. เข้ากับที่คอมพิวเตอร์
หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ และกดปุ่ม POWER ที่อยู่กับ
ลำโพงตัวขวา จะเห็นไฟ LED สีเขียวติดขึ้นมา
หมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามต้องการ ก็สามารถ
ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่ม
และที่พิเศษกว่าคือ เราสามารถเสียบหูฟังเข้าที่
ช่องเหนือปุ่ม POWER เพื่อใช้งานหูฟังได้ทันที
โดยไม่ต้องเดินไปเสียบหลังเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบจะตัดเสียงทั้งหมดมาที่หูฟังแทน
เมื่อได้ลองฟังเสียงต่างๆ OKER SP-858
ให้คุณภาพเสียงที่น่าพอใจสำหรับการใช้งานทั่วไป
และนอกสถานที่ ถึงแม้ว่าจะใช้ไฟจาก USB
แต่มันก็สามารถให้พลังเสียงได้ดังกระหึ่มในห้อง
ขนาดกลาง เพียงแค่หมุนปุ่มปรับเสียงไปแค่หนึ่ง
ในสี่ของทั้งหมด ก็ได้เสียงดังเกินที่จะฟังใกล้ๆ แล้ว
จุดเด่นของ OKER SP-858 คือสามารถถ่ายทอด

รายละเอียดเสียงได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเสียงของ
เครื่องดนตรีต่างๆ หรือเสียงร้องเพลง แต่เบสจะ
ไม่มาก หากอยากฟังเพลง หรือใช้งานนอกสถานที่
ก็เพียงพอแล้วสำหรับประสิทธิภาพ และราคาใน
ระดับนี้
[1]
[2]
[3]
[4]

ปุ่ม POWER สำหรับกดเปิด/ปิด
ไฟ LED แสดงสถานะของการเปิด/ปิด
ช่องเสียบแจ็คหูฟัง
ปุ่มปรับความดังของเสียง

4
3
1
2
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Shopping Computer
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Hard Disk External Enclosure
หรืออุปกรณที่ทุกคนชอบเรียกกันติดปากวา
“ฮารดดิสกบ็อกซ” เปนอุปกรณพกพาที่ทำหนาที่
เก็บฮารดดิสกไวภายใน และแปลงอินเตอรเฟซของ
ฮารดดิสกใหเปน USB ที่พรอมจะเสียบเพื่อบันทึก
ขอมูลไดทันทีที่ตองการ ในปจจุบันมีใหเลือกหลาก
หลายมากมายจนนับไมถวน มีทั้งแบบ 2.5 นิ้ว
ที่ใชกับฮารดดิสกโนตบุค ซึ่งมีขนาดเล็กใชเพียงแค
สาย USB เพียงเสนเดียวก็ใชงานได หรือขนาด
3.5 นิ้ว สำหรับฮารดดิสกสำหรับคอมพิวเตอรตั้ง
โตะที่ตองเสียบปลั๊กดวย จึงจะใชงานได และใน
ปจจุบันมีบางรุนมีราคาหลายพัน ซึ่งสามารถที่จะ
เลนไฟลภาพยนตแบบ Full-HD ออกทางพอรต
HDMI ไดเลย
ฮารดดิสกบ็อกซสำหรับการทดสอบในครั้ง
นี้เปนของ OKER ผูผลิตสินคาไอทีคุณภาพคับแกว
ในราคาประหยัด คือรุน ST-2510 เปนฮารดดิสก
บ็อกซขนาด 2.5 นิ้วสำหรับฮารดดิสกโนตบุคแบบ
SATA และแปลงใหพอรต USB
ในสวนวัสดุทาง OKER ไดเลือกใชวัสดุ
ประเภทอลูมิเนียมอยางหนา พรอมชุบอโนไนต
เปนสีตางๆ เรียบรอยแลว มีความสวยงามและดู
แข็งแรงมาก ทั้งยังชวยระบายความรอนที่สะสม
ระหวางการใชงานไดอีกดวย

รูปรางของเจาฮารดดิสกบ็อกซตัวนี้
จะดูไปในแนวเรียบงาย แตแฝงไปดวยความลงตัว
เปนรูปกลองสี่เหลี่ยมมุมมน และปลายตัดเฉียง
ดานบนมีแถบพลาสติกสีเทาคาดยาวตลอดแนว
เพื่อสกรีนชื่อ OKER และรายละเอียดเล็กนอย
พรอมไฟบอกสถานะการทำงานของตัวฮารดดิสกที่
ถูกซอนอยูภายใน แตสามารถสองสวางออกมาได
การประกอบตัวฮารดดิสกเขาไปนั้น ทำได
โดยการคลายน็อตที่ยึดฝาดานขาง และดึงออกมา
จะเห็นแผน PCB หลักพรอมชองสำหรับเสียบ
ฮารดดิสก การเสียบฮารดดิสกลงไปนั้น ทำไดงาย
เพียงแคดันลงไป และขยับนิดหนอย จากนั้น
ประกอบและยึดน็อตใหแนนก็พรอมใชงานไดทันที
หลังจากประกอบเสร็จเรียบรอยแลว
ก็เริ่มใชงานไดทันที โดยการเสียบสาย USB กับ
คอมพิวเตอรไดเลย ฝงพอรตที่ตอกับคอมพิวเตอร
จะเปน USB แบบ 2 หัวสำหรับเพิ่มไฟเลี้ยงให
มากขึ้น ในกลองแถมซองหนังเทียมสำหรับใสพก
พามาใหดวย เพื่อไมใหบ็อกซลื่นไถล
เมื่อทำการฟอรแมตฮารดดิสก 750GB
ใหพรอมใชงานแลว ขั้นตอนตอไปคือ เริ่มการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ดวยของการอานเขียนขอมูล
ดวยโปรแกรม HD Tune โดยผลที่ไดคือ
ความเร็วเฉลี่ยในการอานขอมูล 35.1MB/s

และความเร็วเฉลี่ยในการเขียนขอมูล 30MB/s
คาที่ไดนั้นอยูในระดับที่สูง และอาจจะสูงกวาพวก
ฮารดดิสกพกพาแบบสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปเสียอีก
สวนความเร็วในการเขาถึงขอมูลนั้นทำเวลาได
18.8ms ซึ่งอาจจะดูชากวาบ็อกซสำเร็จรูป
จากที่ทดสอบและใชงานตามปกติ ไมมีปญหาใดๆ
ในการโอนถายขอมูล แตจะมีการตอบ
สนองชาบางเปนบางครั้ง และขณะทำการทดสอบ
จำเปนตองตอสาย USB ใหครบทั้ง 2 พอรต
มิฉะนั้นจะไมสามารถเริ่มการทดสอบไดเลย
ในสวนของการระบายความรอน ตัวบ็อกซซึ่งเลือก
ใชวัสดุแบบอลูมิเนียมอยูแลว จึงไมเกิดความรอน
สะสมในฮารดดิสกมากนัก โดยมีอุณหภูมิของ
ฮารดดิสกอยูประมาณ 33 องศาขณะทดสอบ
จากที่ทดสอบทั้งหมด จะเห็นไดวา
OKER ไดทำการบานมาดีพอสมควร ทั้งในดาน
การออกแบบที่ลงตัวและประสิทธิภาพ เหมาะสม
ที่จะเปนตัวเลือกอันดับแรกของ HDD External
Enclosure ประสิทธิภาพคุมราคา
HD Tune Result
ความเร็วเฉลี่ย (อาน)

35.1MB/s

ความเร็วเฉลี่ย (เขียน)

30.0MB/s

เวลาในการเขาถึงขอมูล

18.8ms
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