OKER LX-2278
Gaming-Grade Optical Mouse
ออปติคอลเมาสสำหรับคอเกมจาก OKER ถูกออกแบบมาอยางดี
จับไดกระชับมือมาก เลือกใชวัสดุอยางดี หนากลองการันตีวา ใชทน สีไมลอก
เปนที่นิยมในรานอินเตอรเน็ต ปุม DPI สำหรับเลือกความละเอียดได 2 ระดับ
คือ 1000dpi สำหรับใชงานทั่วไป และ 2000dpi ที่จะเพิ่มความไวของเคอรเซอร
ใหตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว ไวดั่งความคิด ตัวเมาสเปนแบบ 3 ปุม
แตเพิ่มพิเศษดวยปุมสีแดงขางๆ Scroll Wheel ซึ่งสามารถใชแทนการกด
ดับเบิ้ลคลิ้กได เหมาะสำหรับคอเลนเกมออนไลนเปนอยางมาก
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OKER MS-148OR
Wireless Mouse
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ออปติคอลเมาสไรสายความละเอียดสูงจาก OKER ใชคลื่น 2.4 GHz
ใชงานไดไกลถึง 10 เมตร ใชแบต AAA 2 กอน มีสวิตชเปด/ปด สามารถ
เก็บตัวรับสัญญาณไวใตเมาสไดงายๆ เพียงแคหยอดลงไป ก็จะมีแมเหล็กมา
ดูดไวไมใหหลน ตัวเมาสมีขนาดใหญพอดี จับกระชับมือ พกพาสะดวก
มีปุมพิเศษอีก 2 ปุม ทำหนาที่ Back/Forward ชวยใหทองเว็บไดสะดวก
เพียงแคปลายนิ้วสัมผัส และยังปรับความไวของเคอเซอรไดอีก โดยการกดปุม
สีเงินที่อยูกลางตัวเมาส จะเลนเกมหรือทำงาน ก็ตอบโจทยไดอยางลงตัว

OKER MS-119OU
WIRED SLIM OPTICAL
ออปติคอลเมาส 3 ปุมสำหรับคอมพิวเตอรตั้งโตะ มีใหเลือก 3 สี
คือ ชมพู ดำ และขาว ความละเอียดสูงถึง 1000dpi เพียงพอตอการใชงาน
รวมกับจอ Wide Screen ตัวเมาสมีลักษณะรูปไข และบางกวาเมาสทั่วไป
มีชวงเวาดานซายของตัวเมาส เพื่อใชวางนิ้วโปง ชวยใหจับกระชับยิ่งขื้น ปุมกดนิ่ม
กดงาย Scroll Wheel เปนยางสีขุนสัมผัสไดกระชับ ไมลื่น พรอมไฟ LED
สีฟา เพื่อความสวยงาม สายตอยาว และขั้ว USB แข็งแรงใชทนทาน
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OKER MS-168OR
OPTICAL WIRELESS MOUSE
ออปติคอลเมาสแบบ 5 ปุมขนาดเล็กสำหรับพกพาไปทองเว็บ
หรือทำธุรกิจไดทุกเวลา มีใหเลือก 4 สี คือ แดง ดำ ฟา และเทา
เปนเมาสไรสายใชคลื่นแบบ 2.4 GHz สงสัญญาณไดไกลถึง 10 เมตร
สามารถปรับเปลี่ยนความไวของเคอรเซอรได ดวยการกดปุมคลิกซาย
และขวาพรอมกันไวประมาณ 3 - 5 วินาที ปุมดานขาง 2 ปุมทำหนาที่
Back/Forward สำหรับการทองเว็บโดยไมตองขยับเมาสบอยๆ
ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ AA เพียงกอนเดียว มีสวิตชเปด/ปด
และปุม Connect ในกรณีที่ไมสามารถเชื่อมตอกับตัวรับสัญญาณได
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OKER MS-173OR
Wireless Mouse
ออปติคอลเมาสไรสายแบบ 5 ปุม รูปทรงอวนเหมาะมือ
สามารถปรับความละเอียดได โดยการกดปุมที่อยูบนกลางตัวเมาส
จะมีไฟกระพริบบอกเมื่อกดปุมลงไป โดยถากระพริบถี่จะอยูที่โหมด
ความละเอียด 2000dpi และหากไฟกระพริบชาจะอยูที่โหมด
ความละเอียด 1000dpi ใชแบต AAA 2 กอนเปนแหลงพลังงาน
และสามารถเก็บตัวรับสัญญาณไดใตเมาสไดงาย เพราะมีแมเหล็กดูดไว
เพียงแคหยอดลงไปก็เสร็จสิ้น ดานขางมีปุมพิเศษ 2 ปุม ทำหนาที่
Back/Forward สำหรับชวยใหทองเว็บไดสะดวกยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับทำงานพรอมเลนเกมคลายเครียดไดทุกเวลา

OKER MS-170OU
Notebook Optical Mouse
ออปติคอลเมาสแบบ 3 ปุมสำหรับโนตบุค ดีไซนสวยหรู
พรอมสกรีนลายดอกไมดูทันสมัย มีใหเลือก 5 สีคือ เทา ดำ ขาว
น้ำเงินและชมพู มีความละเอียดถึง 1000dpi เพียงพอตอการใชงานบนจอ
Wide Screen ปุมกดนิ่มกดงาย ไมทำใหเมื่อยลา Scroll Wheel ทำจาก
ยางขุนมีขนาดใหญ ใชงานงาย สัมผัสไดกระชับ พรอมไฟ LED สีฟา
เพิ่มความสวยงาม สาย USB แข็งแรงทนทาน สะดวกตอการพกพาไปทุกที่
ทุกเวลา
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Professional Gaming Controller
ติดต่อสอบถาม : คราวน์ คอมพิวเตอร์
โทร: 02-433 1437, 02-883 2229

+ ระบบสั่นทำได้รุนแรง
+ มีโหมด TURBO
+ ควบคุมง่าย แม่นยำ

2

3

1

[1] ปุ่มเปิด/ปิดระบบสั่น
[2] ปุม่ ตั้งค่าโหมด TURBO
[3] ปุม่ ยกเลิกโหมด TURBO

ราคา : 420 บาท

Gaming Controller สิ่งที่นักเล่นเกมส์ทุกรุ่นต่างก็รู้จัก และเรียกกัน
ติดปากว่า “จอย” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเล่นเกมส์
หากเราเล่นเกมส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การควบคุมด้วยคีย์บอร์ดสำหรับ
บางเกมส์ เช่น เกมส์ต่อสู้ หรือเกมส์กีฬา อาจจะไม่ถนัดหรือตอบสนองได้
ไม่ดีพอ จอยจึงเป็นตัวช่วยควบคุมได้ถนัดตามต้องการ
OKER U-2901 จอยสุดคุ้มที่ตอบสนองการเล่นเกมส์ได้หลากหลาย
ตัวจอยมีขนาดไม่ใหญ่มาก ออกแบบมาให้ถือได้พอดีเข้ากับสรีระของฝ่ามือ
และมีกริบยางกันลื่นติดอยู่ทางด้านข้าง เพื่อเพิ่มความกระชับในการถือ
เนื้อพลาสติกเป็นแบบผิวด้านใช้งานนาน ๆ ไม่ลื่น น้ำหนักเบา ไม่เมื่อยมือ
เมื่อเล่นเกมส์ทั้งวันทั้งคืน
บนตัวจอยมีปุ่มกดถึง 12 ปุ่ม เพียงพอต่อการเล่นเกมส์ พร้อมด้วย
ก้านอะนาล็อก 2 ข้าง ภายในติดตั้งมอเตอร์สั่น 2 ตัวสำหรับการเล่นเกมส์
ที่มีระบบสั่น นอกจากนี้ยังมีโหมด TURBO เพื่อตั้งค่าให้ปุ่มที่ต้องการทำงาน
เหมือนการกดรัว
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การใช้งานจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ที่ให้มาในกล่องด้วย เพื่อการทำงาน
ที่สมบูรณ์ที่สุด หลังจากติดตั้งไดรเวอร์แล้ว จะสามารถทดสอบและตั้งความ
แรงในการสั่นได้ และสามารถทำการ Calibration ก้านอะนาล็อก ในกรณีที่
ตำแหน่งของก้านอะนาล็อคไม่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางได้
หลังจากได้ลองใช้งาน ปุ่มทุกปุ่มกดได้ดีและแม่นยำ ไม่มีอาการหน่วง
แต่อย่างใด แต่ปุ่มทางด้านบนจะค่อนข้างแข็ง ก้านอะนาล็อกจับได้ถนัด
มีความหนืดกำลังดี มีความแม่นยำสูง เมื่อดูด้วยโปรแกรมจะเห็นว่า
ตำแหน่งปกติอยู่ตรงจุดศูนย์กลางพอดี ชุด D-Pad ควบคุมง่าย ตามทิศทาง
ที่ต้องการ ระบบสั่นเปิด/ปิดได้ สั่นได้รุนแรงสะใจ แต่ระบบสั่นจะทำงานได้
เมื่อเกมส์ที่เล่นอยู่มีระบบสั่นด้วย โหมด TURBO ใช้งานได้ง่าย เพียงกดปุ่ม
ที่ต้องการค้างไว้ และกดปุ่ม TURBO ปุ่มที่ต้องการจะทำงานเป็นการกดรัว
นอกจากจะไม่เมื่อยนิ้วแล้ว ยังเป็นการช่วยถนอมปุ่มไปในตัว หากต้องการ
เลิกใช้งานโหมด TURBO เพียงกดปุ่มที่ต้องการค้าง และกดปุ่ม CLEAR
OKER U-2901 เป็น Gaming Controller สุดคุ้มที่มีราคาไม่แพง
และมีความสามารถน่าสนใจ เหมาะจะเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจอย
ที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคา

