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ในปัจจุบันอุปกรณ์พกพาประเภทสมาร์ท
โฟน เคร่ืองเลน่เกม เคร่ืองเลน่เพลงตา่งๆ ได้พฒันา
รูปแบบและประสิทธิภาพให้สูงขึน้กว่าเม่ือก่อน  
จึงท�าให้อุปกรณ์จ�าพวก Power Bank หรือ
แบตเตอร่ีส�ารองกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นมากย่ิงขึน้ 
เพราะย่ิงอปุกรณ์เหลา่นีมี้คณุสมบตัิในการท�างาน
ท่ีเพ่ิมมากขึน้เท่าไหร่ก็ย่ิงต้องบริโภคพลงังานเพ่ิม
ขึน้เป็นเงาตามตวั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส�าหรับผู้ ท่ีมี
อปุกรณ์พกพาหลายๆ เคร่ือง แบตเตอร่ีส�ารองยอ่ม
เป็นสิง่ท่ีขาดไปเสียมิได้เลยครับ

OKER PT-40 เป็นแบตเตอร่ีส�ารองในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ Power Bank ท่ีมีการออกแบบมาอยา่ง
ก๊ิบเก๋ สามารถพกพาได้ไม่แคร์สายตาใครๆ ด้วย
โทนสีท่ีดเูลศิหรู (สีทอง) เข้ากบัยคุสมยัในปัจจบุนั
ได้เป็นอยา่งดี ซึง่เม่ือเทียบกบัแบตเตอร่ีย่ีห้ออ่ืนๆ ท่ี
มีขนาดความจเุดียวกนัถือวา่ OKER PT-40 มีขนาด
ท่ีเล็กกว่ามากๆ  โดยตวัวสัดท่ีุถกูน�ามาออกแบบ
จะเป็นโลหะท่ีมีความแข็งแรงอยู่ในระดับท่ีดี  
มีการเคลือบสีให้มีความมนัวาว นา่สมัผสั และไม่
ดโูหล (มิตติวัเคร่ืองประมาณ 93.5 x 57.8 x 21.1 
มิลลเิมตร และหนกั 190 กรัม)

งานออกแบบเลย์เอาต์โดยรวมดลูงตวั ใช้งาน
ได้สะดวกด้วยดีไซน์ท่ีเรียบงา่ย โดยจะมีการวางปุ่ ม 
Power และพอร์ต Micro USB อยูใ่นบริเวณใกล้ๆ 
กนั ซึง่ในส่วนนีจ้ะมีพอร์ต USB ส�าหรับเช่ือมต่อ
มาให้จ�านวน 2 ชอ่ง โดยในแตล่ะชอ่งจะมีตวัอกัษร
ก�ากบัส�าหรับการชาร์จ Smartphone และ iPad/
iPhone ท่ีชดัเจน ท�าให้การชาร์จไฟร่วมกบัอปุกรณ์
ต่างๆ ท�าได้สะดวก เน่ืองจากรองรับการชาร์จได้
พร้อมกนัถงึ 2 อปุกรณ์ 

ส�าหรับความเร็วในการชาร์จประจุเข้าจะ
เป็นแบบ Input Voltage DC 5V – 1.5A (MAX)  
จงึท�าให้ตวัเคร่ืองมีความเร็วในการชาร์จท่ีเร็ว ไมใ่ช้
ระยะเวลาในการรอมากนกัจนกวา่จะเตม็ความจท่ีุ 
8000mAh (มิลลแิอมป์) โดยจะใช้เวลาในการชาร์จ
ประมาณ 8 ชัว่โมง สว่นหากเป็นการปลอ่ยกระแส
ไฟจากแบตเตอร่ีนัน้จะเป็นแบบ Output Current 
-2A (MAX) ซึง่ถือวา่มีความเร็วท่ีใกล้เคียงกบัการ
ชาร์จไฟบ้าน เพราะสามารถจ่ายไฟไปยงัอปุกรณ์
ท่ีเช่ือมต่อได้หน่วยละ 2A ท�าให้การชาร์จไฟไม่
เสียเวลารอนาน

ในสว่นของเซลล์แบตเตอร่ีท่ีอยู่ภายในจากท่ี
ระบไุว้ในสเปคจะใช้ของ Samsung (ไมมี่การระบุ
วา่เป็นแบตเตอร่ีประเภทใด) โดยจะใช้ชิปควบคมุ
การท�างานจากไซโก้ ซึ่งจะมีระบบการท�างาน

แบบดบัเบิล้ไมโครคอนโทรเลอร์ (Doude MCM)  
ท่ีมีเสถียรภาพสงู นอกจากนัน้ยงัมีโหมด Eco Auto 
Power off ส�าหรับประหยดัพลงังานในตวั ท่ีส�าคญั
เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ ใช้งาน
ตวัแบตเตอร่ียงัมีการติดตัง้วงจรป้องกนักระแสไฟ
เกิน และวงจรป้องกนักระแสไฟลดัวงจรมาให้พร้อม 

ส�าหรับการทดสอบเม่ือได้ลองชาร์จไฟเข้าเก็บ
ประจ ุ พบว่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานทีเดียว
ราว 8-10 ชัว่โมงกว่าประจจุะเต็มด้วยขนาดของ
การเก็บไฟท่ีสงูถงึ 8000mAh อตัราการคายประจุ
เน่ืองจากเป็นการใช้งานในระยะสัน้จึงไม่สามารถ
ระบไุด้อยา่งชดัเจน วา่เป็นอยา่งไร ซึง่เทา่ท่ีได้ลอง
น�าไปใช้งานก็ถือวา่มีอตัราการคายประจคุอ่นข้าง
น้อย  สว่นความเร็วในการชาร์จถือวา่เร็วดีจากการ
ทดลองใช้งานร่วมกบัไอโฟน ความนุม่นวลของปุ่ ม 
Power ให้สมัผสัท่ีดี สามารถจบัความรู้สกึระหวา่ง
กดปุ่ มได้งา่ย ความกระชบัในการพกพาไมแ่ตกตา่ง
ไปจากการพกโทรศพัท์มือถือ เน่ืองจากมีขนาดท่ี
ใกล้เคียงกนั  ส่วนด้านคณุภาพของพืน้ผิววสัดก็ุ

OKER PT-40
ชาร์จพลังได้ไม่จ�ากัดช่วงเวลา

ท�าออกมาได้ดี ไมเ่ป็นรอยเปือ้นและเป็นรอยถลอก
งา่ย สามารถวางได้ทกุสภาพผิว โดยรวมถือวา่เป็น
แบตเตอร่ีส�ารองอีกรุ่นท่ีค่อนข้างมีคณุภาพดีครับ 
ลงตวัทัง้คณุภาพงานดีไซน์ท่ีสวยงาม รองรับการ
ชาร์จได้ถงึสองตวั ความจขุองเซลล์แบตเตอร่ีก็เยอะ
พอสมควร  สามารถใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์พกพา
ท่ีเป็น USB ได้ทกุแบบ ทา่นใดก�าลงัหาแบตเตอร่ี
ส�ารองคณุภาพดีอยูล่องเปิดใจได้ครับ
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แทบ็เลต็ท่ีใช้งานระบบปฏิบตักิาร Android มี
ให้เห็นกันมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นระบบปฏิบตัิการท่ีก�าลงั
ได้รับความนิยม และตวัเคร่ืองเองก็มีราคาท่ีถกูลง
มากมาก

Omisa PAD-301 เป็นแท็บเล็ตอีกรุ่นหนึ่ง 
ท่ีรองรับการท�างานของ 3G เป็นรุ่นท่ีพฒันาตอ่มา
จากรุ่น Wi-Fi โดยสามารถใส่ซิมการ์ดได้นัน่เอง  
ตวัแทบ็เลต็มีขนาด 7 นิว้ แตมี่ความนา่สนใจตรงท่ี
สามารถใช้งานเป็นทัง้โทรศพัท์และเลน่อินเทอร์เน็ตได้

Omisa PAD-301 มาพร้อมโพรเซสเซอร์ A10 
ความเร็ว 1.5GHz ซึง่ขึน้ช่ือในเร่ืองของการประหยดั
พลังงาน มีหน่วยความจ�าเคร่ือง DDR3 1GB  
มีหนว่ยความจ�าส�าหรับเก็บข้อมลู 8GB

Omisa PAD-301 ใช้แบตเตอร่ี 3500mAh ใช้
เวลาในการชาร์จประมาณ 3-4 ชัว่โมง สามารถใช้งาน
ได้ประมาณ 3-5 วนั มีหน้าจอ 7 นิว้ แบบ IPS 1024 
x 600 พิกเซล มีกล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซล กล้อง
หลงั 2 ล้านพิกเซล รองรับการเช่ือมตอ่ Wi-Fi, HDMI

Omisa PAD-301 ใสก่าร์ดภายนอกได้แบบ 
microSD ความจสุงูสดุ 32GB รองรับระบบเครือ
ขา่ย 2G GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 
สว่น 3G รองรับ 2100 MHz (TOT/AIS) ใช้ระบบ
ปฏิบตักิาร Android 4.0

ลกัษณะของ Omisa PAD-301 ตัวเคร่ือง 
โดยรวมเป็นโทนสีขาวแต่ขอบจอมีแอบเป็นสีเทา
เลก็น้องพอสวยงาม สว่นบนเป็นล�าโพง มมุขวาลา่ง
เป็นกล้องหน้าและมีปุ่ ม Home ด้านหน้าเป็นพอร์ต
ส�าหรับเช่ือมตอ่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นชอ่งไมค์โครโฟน, 
ชอ่งส�าหรับเสียบหฟัูง 3.5 มม., พอร์ต USB, พอร์ต 
HDMI, ช่องส�าหรับใส่หน่วยความจ�าภายนอก 
(microSD), ชอ่งส�าหรับเสียบอะแดปเตอร์

ด้านข้างขวาเป็นปุ่ ม Power ส�าหรับเปิด-ปิด
เคร่ือง, ปุ่ ม Vol ปรับความดงัของเสียง และช่อง
ส�าหรับใสซ่มิการ์ด ด้านหลงัมีกล้องถ่ายภาพพร้อม
ช่ือรุ่นแจ้งไว้ให้ทราบ แตท่ี่ด้านหลงันีมี้การออกแบบ
ให้เป็นลวดลายพร้อมมีแถบสเีงินคาดให้ดสูวยงาม 
ส�าหรับอปุกรณ์ภายในกลอ่งมีตวัเคร่ือง, อะแดปเตอร์
ส�าหรับชาร์จไฟ, สาย USB

ลกัษณะการใช้งาน Omisa PAD-301 สามารถ
ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน 
ด้านความบนัเทิง การทอ่งอินเทอร์เน็ต เชคเมล์หรือ
ใช้งานเป็นโทรศพัท์ ซึ่งการใช้งานเป็นโทรศพัท์ก็
ต้องหาซิมมาใส่ท่ีตัวเคร่ืองด้วยท�าให้ผู้ ใช้งาน
สะดวกมากย่ิงขึน้ไม่ต้องพกพาแอร์การ์ดเพ่ือมา 

ใช้งานแบบ OTG
ในส่วนของการจับหากใช้ในการโทรศัพท์ 

อาจจะไมถ่นดัเทา่ไรนกัส�าหรับผู้ท่ีมือเลก็ แตก็่สามารถ
ท่ีจะใช้การจบัด้านข้างแทนได้ ส�าหรับผู้ชายหรือมือ
ใหญ่สักนิดก็สามารถท่ีจะถือได้สะดวก ส�าหรับ
เคร่ืองท่ีได้มาทดสอบนัน้ไม่มีซองหนงัมาให้ซึ่งใน
ความเป็นจริงน่าจะมีมาให้ด้วยเพ่ือท่ีจะใช้ในการ
ป้องกนัรอยขีดขว่นได้

ส�าหรับแอพพลเิคชัน่ตา่งๆ ท่ีมีมาพร้อม Omisa 
PAD-301 นัน้ถือเพียงพอส�าหรับการใช้งานเบือ้งต้น  
ไมว่า่จะเป็นโทรศพัท์, การทอ่งอินเทอร์เน็ต,ดภูาพยนตร์, 
ฟังเพลง รวมถึงเล่นเกมส์ด้วย แต่ถ้าผู้ ใช้งาน
ต้องการโหลดแอพเพ่ิมเติมก็สามารถโหลดเพ่ิมได้ 
แตจ่ะต้องมี account ของ Gmail ก่อน เพ่ือท่ีจะ 
ได้น�า ID นัน้มาล๊อกอินเข้าใช้งานท่ี Google Play  
ก็จะสามารถโหลดแอพเพ่ิมเติมได้ ซึง่ใน Google 
Play ก็จะมีหมวดแบง่ไว้ให้อยา่งชดัเจนโดยในระยะ
แรกๆ ก็โหลดแอพฟรีมาใช้งานก่อนก็ได้ ซึง่ก็มีแอพ
ท่ีมากพอเลน่กนัได้อยา่งจใุจ

Omisa PAD-301
แท็บเล็ตขนาดเล็ก เบาๆ 

โดยรวม Omisa PAD-301 เป็นแท๊บเลต็อีกรุ่น
หนึ่งท่ีราคาเบาๆ สามารถใช้งานเป็นโทรศพัท์ได้ 
และรองรับ 3G

รองรบั Android 4.0 , หน้าจอ 7 นิว้ IPS 1024 x 600, รองรบั 2G GSM/EDGE 2G  850/900/1800/ 
1900MHz และ 3G 2100 MHz (TOT/AIS) 84%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด
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