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OKER LX-282 เมาสเกมราคาประหยัด 
ออกแบบใหใชงานคุมคาสำหรับการเลนเกมท่ัวไป 
มาพรอมดี ไซนที่ สวยงามดูดุดันตามสไตล 
Gaming เพื่อความเราใจใหนาใชงานมากยิ่งขึ้น 
และมีคุณสมบัติการปรับคาความละเอียดของ
เซนเซอรไดหลายระดับ เพื่อความแมนยำ และ
ลงตวัในการใชงานกับเกมแตละประเภท หรอืใชงาน
กับหนาจอที่มีความละเอียดตางกัน พรอมกันนั้น
ยงัเพิม่ความนาสนใจดวยไฟ LED ประดบัไวโดยรอบ  
ทำใหนาใชงานมากยิ่งขึ้นไปอีก  

OKER LX-282 มาพรอมรูปทรงที่ดูโฉบเฉี่ยว 
มีความทันสมัยน า ใช งานด วยส วนโค ง เว า  
และลวดลายท่ีนาสวยงาม ออกแบบใหเขากับ
สรีระของฝามือไดดีทุกขนาด ตำแหนงการวางมือ
เปนไปตามธรรมชาติ สามารถขยับเคลื่อนเมาส
ไป-มาไดอิสระ และใหตำแหนง การวางนิ้วมือใน
การกดคลิกเมาสอยู ในตำแหนงที่ เหมาะสม 
สามารถกดใชงานไดรวดเร็วทันใจไมพลาด
สำหรับทุกสถานการณ รวมถึงปุมปรับคา dpi  
ที่อยูเหนือ Scroll wheel ที่มีขนาดใหญ กดใชงาน
ไดแมนยำ รวมถึงปุม Back /Forward ที่อยูดาน
ซายก็ตอบสนองการสั่งงานไดรวดเร็วดีเชนกัน 

โครงสรางของเมาสมีความแข็งแรงมาก 
กับวัสดุที่ เปนไฟเบอร (Specially weaved 
extreme meticulous fiber) ถือวานาสนใจมาก 
ทีเดียว แมจะเปนเมาสราคาประหยัดก็ตาม ที่ผิว
ชั้นบนสุดจะเคลือบสารแบบพิเศษ เพ่ือใหมีความ
นุมนวล และใหความรูสึกวามีการยึดเกาะได
กระชับดีมากขึ้น ตางจากผิว วัสดุที่ เปนเน้ือ
พลาสติกท่ัวไป ไมวาที่ปลายนิ้ว หรือที่ฝามือจะมี
ความช้ืนมากๆ ก็สามารถจับ เมาสไดอยางมั่นคง
เชนเดิม ในสวนของไฟ LED สีน้ำเงินที่ดูสวยงาม
นั้นจะประดับไวโดยรอบ ดูแลวรูสึกวาลงตัว และมี
ความสวยงามตามแบบฉบับของอุปกรณ Game 
มากทีเดียว พรอมออกแบบใหใชงานรวมกับ
เคร่ือง Mac, Windows ไดงายๆ โดยไมตองลง
ไดรวเวอรกบัคณุสมบตั ิPlug & Play (XP, Vista, 7, 8) 

แมเซนเซอรตรวจจบัการเคลือ่นไหวจะเปนแบบ 
Optical แตก็เปนระดับ Gaming-Grade ที่มี
ความละเอียดมากถึง 1,600dpi ทำใหการขยับ
เพียงเล็กนอยก็สามารถเขาสูเปาหมายไดอยาง
ฉับไว โดยเฉพาะกับเกมประเภท FPS ที่ตองการ
ความเร็ว และความแมนยำของเมาสมากเปน
พิเศษ และสามารถปรับความละเอียดใหใชงาน
ไดอยางเหมาะสมตามตองการ 3 ระดับ คือ 

800dpi, 1,200dpi และ 1,600dpi โดยเปนการ
ทำงานในแบบ On-the-fly ปรับคาความละเอียด
ไดตลอดเวลา แตวาที่ตัวเมาสจะไมมีคา หรือไฟ 
LED โชววาใชงานอยูที่ความละเอียดเทาใดใน
ขณะนั้น ผูใชตองทำความคุนเคยกันสักระยะ  
เพ่ือกดใชงานไดแมนยำ สวนอัตราเรงของตัว
เซนเซอรจะอยูที่ 30g และคา Farm rate เทากับ 
3,600fps เหมาะสำหรับการใชงานรวมกับแผน
รองเมาสแบบ Hi-Speed ซึ่งจะตอบสนองการ 
ใชงานไดคลองตัวมากขึ้น รวมถึง Feed ที่อยูดาน
ลาง ออกแบบใหมีความล่ืนพอเหมาะ สามารถ
ขยับเคลื่อนเมาสไปในทิศทางตางๆ ไดอิสระเปน
ธรรมชาติ และเลนเกมไดนานไมเมื่อยลาขอมือ  

โดยรวมถือวานาพอใจมากทีเดียวกับ OKER 
LX-282 สำหรับการเลนเกมออนไลนประเภท FPS 
บนหนาจอขนาด 17-19 นิ้ว ออกแบบมาไดเหมาะ
จับไดถนัดมือดีทีเดียว และการเลือกปรับใชคา
ความละเอียดตางๆ ก็ทำไดงาย แมจะมีใหปรับ
เพยีงแค 3 คา แตวาในแตละคาตอบสองไดแมนยำ
ไมตางกัน เพิ่มความมั่นใจในสถานการณที่คับขัน
ขณะเลนเกมไดดี  

OKER LX-282 Optical Gaming Mouse 
ดีไซนดุดันโดนใจ ใชงานไดสะดวกแมนยำเกินคาด 

 

 
ดไีซนสวยงามจับไดถนดั เหมาะสำหรบัเลนเกมกับหนาจอทีไ่มใหญมาก 
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ตอบสนองการใชงานดานความบันเทิงได
ครับถวนทุกรูปแบบกับ OKER SM-868 ชุดหูฟง
สเตอริโอมัลติมีเดียแบบ Full-size ใหพลังเสียง
กระหึ่มสะใจกับไดรฟเวอรขนาดใหญ เหมาะ
สำหรับการใชงานกับเครื่องพีซี และโนตบุกได
อยางลงตัว พรอมมไีมโครโฟนมาใหในตัว สามารถ
พูดคุยสนทนาขณะเลนเกมไดทันที หรือใชงานกับ
โปรแกรมแชทตางๆ ก็ทำไดเชนกัน พรอมมีระบบ 
Noise canceling สำหรับตัดเสียงรบกวนภาย
นอกไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ชุดหูฟง OKER SM-868 มาพรอมดีไซนที่
สวยงามดูล้ำสมัย แมจะใชเพียงโทนสีดำเปนหลัก
ก็ตาม และเพิ่มความหรูหราดวยเคลือบเงาใหดู
สวยงาม และมแีถบสแีดงคาดไวบรเิวณทีค่รอบหฟูง 
เหมาะสำหรับผูใชงานทุกระดับ โดยเฉพาะกับนัก
เลนเกมที่ตองการความเปนสวนตัว ไมรบกวน
ผูคนรอบขางเมือ่ตองการดหูนงั ฟงเพลง หรอืเลนเกม 
โดยที่ตัวหูฟงมีขนาดใหญแบบ Full Size สวมใส
ไดกระชับรับกับสรีระทุกรูปแบบ เพราะสามารถ
ปรับระดับไดมากถึง 9 ระดับ เทาที่ไดทดลองสวม
ใสก็พบวามีความกระชับลงตัวพอเหมาะ ใหความ
รูสกึวาสบายไมอดึอดั ไมมแีรงกดทบัทีใ่บหมูากนกั 
สวมใสเปนเวลานานก็ไมรูสึกเมื่อยลา หรือจะขยับ
ไป-มาพรอมๆ กับทำกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ทำไดสะดวก
คลองตัว 

วัสดุโครงสรางของตัวหูฟงมีความแข็งแรงดี 
และงานประกอบกท็ำออกมาไดประณตีดเูรยีบรอย 
โดยเฉพาะกับกานไมคทีม่คีวามแข็งแรง ออกแบบ
ใหพับเก็บไดงาย ฟองน้ำตรงที่ครอบหูฟงมีความ
นุมนวลมากเปนพิเศษ เพื่อใหแนบชิดกับใบหูได
พอดี สามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกไดดี
เปนที่นาพอใจ ทำใหไมตองเปดเสียงดังมากขณะ
ใชงานก็ไดยินชัดเจน นอกจากนั้นแลวที่สาย
สัญญาณความยาว 2 เมตร จะมีชุดโวลุมปรับ
เพิม่-ลดเสยีงไดอยางรวดเร็ว ทำใหใชงานไดสะดวก
มากขึ้น   

OKER SM-6008 เลือกใชไดรฟเวอรขนาด 
40 มิลลิเมตร มาทำหนาที่ถายทอดคลื่นความถี่
เสียงแบบ Full-range ครบทุกความถี่ตั้งแต  
20 – 20,000Hz มีคาความตานทานภายในท่ี  
32 โอหม แตคาความไวเสียง (Sensitivity)  
มีเพียง -54dB (+-3dB) จึงตองเพิ่มระดับโวลุม 
ใหสู งมากกวาปกติจึ งจะทำใหชุดหูฟงรุนนี้
ถายทอดออกมาไดชัดเจน เทาที่ใชงานรวมกับ 
Sound onboard และโนตบุกท่ัวไปก็ไมมีปญหา 

สามารถเรงระดับความดังไดเต็มที่     
คุณภาพเสียงของ OKER SM-868 นาจะ

เหมาะสำหรับการใชงานแบบสบายๆ ทั่วไป  
การแยกแยะเสียงซายขวาทำไดแมนยำรูสึกได
ชัดเจน ใหความเปนสเตอริโอสูง เหมาะสำหรับ
การฟงเพลง MP3, ดูวีดีโอ Youtube เลนเกมออน
ไลนก็ดูจะลงตัวเหมาะสมมากทีเดียว และถามี
การปรับ EQ (Equalizer) ชวยก็จะชวยใหมีความ
ไพเราะกลมกลืนมากข้ึน มีมิติที่นาสนใจ เปดฟง
ดวยโวลุมที่ดังมากๆ ไดสบาย ไมมีอาการเบลอให
รำคาญ หรือใชงานโปรแกรมโซเชี่ยลเน็ตเวิรค 
อยางการพูดคุยสนทนาผานโปรแกรม Windows 
live, Skype หรือ Yahoo messenger เปนตน 
เพราะชุดหูฟงรุนนี้จะเนนความคมชัดในยาน
ความถ่ีเสียงกลาง เสียงสนทนามีความชัดเจนสูง 
มีระบบการตัดเสียงที่ดีในระดับหนึ่งที่ไวใจได  
พูดคุยกับฝายตรงขามรูเรื่อง แมเสียงรบกวนภาย
นอกจะมากก็ตาม 

OKER SM-868 Stereo Headphone 
สวมใสไดก ะชั  ั ะดั ไดสะดวก าม  งกา  

 

 
ลังเสียงอาจจะไม ดดเดนมากนัก ก อที่จะ รับ EQ  วยใหมี วามกลมกลน งไดสบายมาก น หากนำไ ใ งาน
บบสบาย  ก อ นะนำ รับ ัวนี ม า มรา า นนอน รับ  
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