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แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์พกพาท่ีมีการใช้งาน 
กนัมากขึน้และสามารถหาซือ้มาใช้งานได้ง่ายขึน้
ด้วย เน่ืองจากมีการน�าเข้ามาจ�าหนา่ยเป็นจ�านวน
มาก หลากหลายหน้าตา ซึ่งก็เป็นประโยชน์ 
กบัผู้บริโภคในการเลือกซือ้

ส�าหรับแท็บเลต็จีนในยคุแรกๆ นัน้จะเป็นรุ่น
ท่ีมีเฉพาะ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวแต่มาในระยะ
หลงัๆ ก็ได้พฒันาความสามารถให้มีการรองรับการ
ใช้งานท่ีมากขึน้ นัน่ก็คือ การท่ีแท็บเล็ตสามารถ 
ใสซ่มิการ์ดและใช้งานเป็นโทรศพัท์ได้

Omisa OPad-201 เป็นแทบ็เลต็ขนาด 7 นิว้
อีกรุ่นหนึง่ท่ีสามารถใช้งานเป็นทัง้โทรศพัท์และเลน่
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า Omisa  
OPad-201 เป็นแท็บเล็ตท่ีสามารถใส่ซิมการ์ด 
ได้นัน่เอง

Omisa OPad-201 มาพร้อมโพรเซสเซอร์ A13 
ความเร็ว 1.2GHz ใช้ระบบกราฟิก (GPU) Quad 
Core Mali 400 ซึง่ขึน้ช่ือในเร่ืองของการประหยดั
พลงังาน มีหนว่ยความจ�าเคร่ือง 512MB มีหนว่ย
ความจ�าส�าหรับเก็บข้อมลู 4GB สามารถ ใสก่าร์ด
ภายนอกได้แบบ microSD ความจุสูงสุดได้ถึง 
32GB รองรับระบบเครือข่าย GSM/EDGE 
850/900/ 1800/1900MHz ใช้ระบบปฏิบตัิการ 
Android 4.0

Omisa OPad-201 ใช้แบตเตอร่ี 3000mAh  
ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4 ชัว่โมง สามารถ 
ใช้งานได้ประมาณ 4-5 วนั มีหน้าจอ 7 นิว้ แบบ 
TFT 800 x 480 พิกเซล มีกล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซล 
กล้องหลงั 2 ล้านพิกเซล รองรับการเช่ือมตอ่ Wi-Fi

ลกัษณะของ Omisa OPad-201 ตวัเคร่ืองโดย
รวมเป็นโทนสดี�าเข้ม ด้านขอบจอเป็นสดี�า สว่นบน
เป็นล�าโพง มมุขวาลา่งเป็นกล้องหน้า ด้านหน้าเป็น
พอร์ตส�าหรับเช่ือมต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องไมค์
โครโฟน, ช่องส�าหรับเสียบอะแดปเตอร์, พอร์ต 
USB, ช่องหฟัูง 3.5 มม., ช่องส�าหรับใสซ่ิมการ์ด 
และช่องส�าหรับใส่หน่วยความจ� าภายนอก  
(microSD) ด้านข้างขวาเป็นปุ่ ม Power ส�าหรับ
เปิด-ปิดเคร่ืองและปุ่ ม Vol ปรับความดงัของเสียง 
ด้านหลงัมีกล้องถ่ายภาพและล�าโพง พร้อมช่ือรุ่น
แจ้งไว้ให้ทราบ ส�าหรับอปุกรณ์ภายในกล่องมีตวั
เคร่ือง, อะแดปเตอร์ส�าหรับชาร์จไฟ, สาย USB

ลกัษณะการใช้งานด้วยการถือแบบโทรศพัท์
อาจจะไม่ถนัด เท่ า ไ รนักส� าห รับผู้ ท่ี มื อ เล็ก  
แตก็่สามารถท่ีจะใช้การจบัด้านข้างแทนได้ ส�าหรับ
ผู้ ชายหรือมือใหญ่สักนิดก็สามารถท่ีจะถือแบบ

Omisa OPad-201
แท็บเล็ตคุณภาพในราคาที่คุณสัมผัสได้

เป็นโทรศพัท์ได้ สามารถเลน่อินเตอร์เน็ตได้ทกุท่ีทกุ
เวลา ราคาก็น่าคบหา มาพร้อมคุณภาพจดัเต็ม
ขนาดนี ้คุ้มคา่แนน่อนครับ

หน้าจอขนาด 7 นิว้ สามารถใช้งานเป็นโทรศพัท์ได้ รองรบั GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 84%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด	 	
	 0-2433-1437	 www.crownthai.com

โทรศพัท์ได้ ส�าหรับเคร่ืองท่ีได้มาทดสอบนัน้ไม่มี
ซองหนงัมาให้ซึง่ในความเป็นจริงนา่จะมีมาให้ด้วย

ส�าหรับแอพพลิเคชัน่ตา่งๆ ท่ีมีมาให้นัน้ก็ถือ
เพียงพอส�าหรับการใช้งานเบือ้งต้น ไม่ว่าจะเป็น
โทรศพัท์, ทอ่งอินเทอร์เน็ต, ดหูนงั, ฟังเพลง รวมถงึ
เลน่เกมส์ด้วย แตถ้่าผู้ใช้งานต้องการโหลดแอพเพ่ิม
เติมก็สามารถโหลดเพ่ิมได้ แต่ต้องท�าการสมคัร 
account ของ Gmail ก่อน จากนัน้น�า ID ท่ีสมคัร 
มาล๊อกอินเข้าใช้งานท่ี Google Play ก็สามารถ
โหลดแอพเพ่ิมเติมได้ ซึง่ใน Google Play ก็จะมี
ห ม ว ด แ บ่ ง ไ ว้ ใ ห้ อ ย่ า ง ชัด เ จ น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 
แอพพลิเคชั่นเสียเงินยอดนิยม, แอพโหลดฟรี 
ยอดนิยม, แอพใหม่หรือแอพท่ีท�ารายได้สงูสดุก็มี
ให้โหลดมากมายใน Google play แรกๆ ก็โหลด
แอพฟรีมาใช้งานก่อนก็ได้ครับ เพราะมีให้ใช้งาน
เยอะมากๆ

โดยรวม Omisa OPad-201 เป็นแท๊บเล็ต 
อีกรุ่นหนึง่ท่ีราคาเบาๆ นา่สนใจ และสามารถใช้งาน

ราคา 2,800.-
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แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์พกพาท่ีมีการใช้งาน 
กันมากและหาซือ้ได้ง่าย เน่ืองจากแท็บเล็ตจีน 
มีการน�าเข้ามาในตลาดบ้านเรามาก แต่แท๊บเล็ต
จีนใช้ว่าจะมีแต่ของท่ีไม่ ดี  แท็บเล็ตจีนท่ีดีๆ  
มีคณุภาพ มีราคายอ่มเยาก็มี ซึง่ด้วยความท่ีมีเข้า
มาหลากหลายนีก็้ท�าให้ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเลอืกซือ้
ได้ง่ายขึน้แต่ควรจะดเูร่ืองความน่าเช่ือถือแบรนด์
เป็นหลกัอยา่งแทบ็เลต็ Omisa OPad-099 ตวัท่ีเรา
ได้รับมาทดสอบก็นบัวา่เป็นอีกตวัเลือกท่ีน่าสนใจ
ไมน้่อย

Omisa OPad-099 เป็นแทบ็เลต็ขนาด 7 นิว้ 
อีกรุ่นหนึ่งท่ีน่าสนใจ โดยเป็นแท็บเล็ตท่ีมีหน้าจอ  
7 นิว้ แบบ IPS 1024 x 600 พิกเซล มีกล้องหน้า 
1.3 ล้านพิกเซล กล้องหลงั 2 ล้านพิกเซล รองรับ
การเช่ือมต่อ Wi-Fi ผู้ ใช้งานก็สามารถท่ีจะแชร์  
Wi-Fi จากโทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้งานนอกสถานท่ีได้ 
หรือใช้ Wi-Fi ในบ้านหรือในออฟฟิศก็ท�าได้อย่าง
งา่ยดาย

Omisa OPad-099 มาพร้อมโพรเซสเซอร์ A5 
ความเร็ว 1.5GHz ใช้ระบบกราฟิก (GPU) Dual 
Core Mali 400 ซึง่ขึน้ช่ือในเร่ืองของการประหยดั
พลงังาน มีหน่วยความจ�าเคร่ือง DDR3 512MB 
มีหนว่ยความจ�าส�าหรับเก็บข้อมลู 4GB ใช้แบตเตอร่ี 
2500mAh ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 3 ชัว่โมง 
สามารถใช้งานได้ประมาณ 4-5 วนั

Omisa OPad-099 สามารถใสก่าร์ดภายนอก
ได้แบบ microSD ความจุสงูสดุ 32GB มีพอร์ต 
HDMI รองรับการเช่ือมตอ่จอภาพได้ 2 จอ ใช้ระบบ
ปฏิบตักิาร Android 4.1

ลกัษณะของ Omisa OPad-099 ตวัเคร่ือง 
โดยรวมเป็นโทนสเีทา-ด�าเข้ม การออกแบบเหมือน
จะให้ใช้งานในลักษะแนวนอนมากกว่าแนวตัง้  
ขอบจอด้านนอกเป็นเทาเข้มด้านในเป็นสีด�า  
มุมทัง้สี่ด้านมนโค้ง ด้านหน้าจะเป็นจอภาพให้
ความคมชดัและมีกล้องอยู่ด้านบน ด้านขวาเป็น
พอร์ต 3.5 มม. ส�าหรับเสียบกบัหฟัูงหรือล�าโพง
ภายนอก, ปุ่ ม Vol +/- ส�าหรับปรับความดงัของเสยีง 
และพอร์ตส�าหรับเสียบ microSD ด้านบนเป็นไมค์
โครโฟนส�าหรับบนัทกึเสียง, พอร์ต HDMI ส�าหรับ
ต่อออกจอภาพภายนอก, พอร์ต USB, รูส�าหรับ
เสียบอัปแดปเตอร์, ปุ่ ม Power ส�าหรับเปิดปิด
เคร่ือง ด้านหลงัเป็นกล้องถ่ายภาพ, ล�าโพง และ 
ช่ือรุ่นของแท็บเลต็ ส�าหรับอปุกรณ์ภายในกลอ่งมี
ตวัเคร่ือง, อะแดปเตอร์ส�าหรับชาร์จไฟ, สาย USB, 
สาย OTG

ลกัษณะการใช้งานด้วยความท่ีเป็นแท็บเล็ต
ขนาด 7 นิว้นา่จะเป็นการถือท่ีด้านข้างขอบจอหรือ
ใสซ่องเสยีมากกวา่เพ่ือเพ่ิมความถนดัในการจบัให้
มากขึน้แต่ส�าหรับเคร่ืองท่ีได้มาทดสอบนัน้ไม่มี 
ซองหนงัมาให้ซึง่ในความเป็นจริงนา่จะมีมาให้ด้วย 
แตถ้่าบคุคลท่ีมีมือใหญ่ก็สามารถจบัได้ทัง้ตวัเคร่ือง
เหมือนกบัการจบัถือโทรศพัท์

ส�าหรับแอพพลิเคชัน่ตา่งๆ ท่ีมีมาให้นัน้ก็ถือ
เพียงพอส�าหรับการใช้งานเบือ้งต้น ไม่ว่าจะเป็น
โทรศพัท์, ทอ่งอินเทอร์เน็ต, ดหูนงั, ฟังเพลง รวมถงึ
เลน่เกมส์ด้วย แตถ้่าผู้ใช้งานต้องการโหลดแอพเพ่ิม
เติมก็สามารถโหลดเพ่ิมได้ แต่ต้องท�าการสมคัร 
account ของ Gmail ก่อน จากนัน้น�า ID ท่ีสมคัร 
มาล๊อกอินเข้าใช้งานท่ี Google Play ก็สามารถ
โหลดแอพเพ่ิมเติมได้ ซึง่ใน Google Play ก็จะมี
หมวดแบ่งไว้ให้อย่างชัดเจน อีกทัง้น�าเข้า และ 
จัดจ�าหน่าย โดยบริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์  

Omisa OPad-099
แท็บเล็ต 7 นิ้ว ราคาเบาๆ

อีกด้วยซึ่งการันตีความน่าเช่ือถือได้เป็นอย่างดี  
โดยในระยะแรกๆ ก็โหลดแอพฟรีมาใช้งานก่อนก็ได้ 
ชอบถกูใจคอ่ยซือ้แอพเวอร์ชัน่เตม็มาใช้งาน

โดยรวม Omisa OPad-099 เป็นแท๊บเล็ต 
อีกรุ่นหนึ่งท่ีราคาเบาๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 
ให้ความสนกุกบั APP บน Google play

หน้าจอขนาด 7 นิว้ หน้าจอ IPS 1024 x 600 พกิเซล 83%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด	 	
	 0-2433-1437	 www.crownthai.com ราคา 2,500.-






