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ให้ความสนุกเร้าใจได้กับทุกความบันเทิง 
กับชุดหูฟัง OKER A-890 ท่ีออกแบบมาได้ 
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามดูล�้าสมัย 
สวมใส่ได้สบาย กระชบักบัทกุสรรีะ ใช้งานได้ลงตวั
กับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง ดูหนัง 
ดูคลิปวีดีโอ หรือเล่นเกม ถ่ายทอดคลื่นความถ่ี
เสยีงได้ครบถ้วนทกุย่านความถี ่พร้อมชุดไมโครโฟน
ในตัว สามารถพดูคยุกบัเพือ่นขณะเล่นเกมได้ทันที 
หรือน�าไปใช้งานร่วมกบัโปรแกรม Skype, Google 
Talk ได้ทันที 

OKER A-890 เป็นชุดหูฟังขนาดใหญ่ในรูป
แบบ Full-size ดีไซน์สวยงามดูล�้าสมัย มีการเล่น
ลวดลายโดยรอบช่วยเพิม่มติมิากขึน้ สสีนัแบบทโูทน 
ด�า-แดง ดูลงตัวน่าใช้งานมากทีเดียว โครงสร้าง
ของชุดหูฟังเป็นพลาสติกทั้งหมด แต่ว่าเท่าที่ได้
ทดลองจับ ทดลองสวมใส่ใช้งานก็ให้รู้สึกว่าแข็ง
แรงไว้ใจได้ การปรับระดับให้มคีวามกระชบัรบักบั
สรีระและขนาดกท็�าได้รวดเรว็ แม่นย�าไม่มีปัญหา 
อีกท้ังมีน�้าหนักเบาช่วยให้สวมใส่ใช้งานได้เป็น
เวลานาน โดยไม่รูส้กึว่าเมือ่ยล้า และฟองน�า้ท่ีสมัผสั
กับใบหูมีขนาดใหญ่ ให้ความนุ่มนวลพอเหมาะ  
ในการใช้งานช่วงแรกๆ อาจจะรูส้กึว่ามแีรงกดเข้า
มาที่ใบหูมากพอสมควร แต่พอใช้งานไปสักระยะ
ก็เริ่มชิน ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด และท่ี
ส�าคัญยงัช่วยลดเสยีงรบกวนจากรอบข้างได้ดีอกีด้วย 
ชุดไมโครโฟนติดตั้งไว้ที่ด้านซ้าย ใช้งานสะดวก 
สามารถพับเก็บได้มิดชิดเมื่อไม่ต้องการใช้งาน 
โดยมีค่าความไวท่ี -54dB (+-3dB) ส่วนสาย
สัญญาณท่ีเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีมีความยาว
ประมาณ 1.8 เมตร ใช้งานได้สะดวก และเลือก
ใช้สีสันที่สดใส โดยที่ปลายสายสัญญาณจะม ี
แจ็คออดโิอให้ใช้งาน 2 ชดุด้วยกนัคอื สเีขยีวส�าหรบั
ชดุหฟัูง และสชีมพสู�าหรบัไมโครโฟน พร้อมมโีวลุม่
ปรบัระดบัเสยีงทีส่ายสญัญาณอกีด้วย ช่วยให้การ
เพิ่ม-ลดเสียงท�าได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

OKER A-890 ถ่ายทอดคลื่นความถี่เสียงใน
ระบบสเตอรโิอด้วยไดร์ฟเวอร์ขนาด 30 มิลลเิมตร 
ต่อข้าง มค่ีาความต้านทานภาในที ่32 โอห์ม และ
ค่าความไวเสยีงอยู่ท ี114dB (+-3dB) จงึน�าไปใช้งาน
ร่วมกับคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นซาวด์การ์ดแบบออนบอร์ด 
หรือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ได้ ไม่มปัีญหา ตอบสนอง
ย่านความถี่เสียงได้ครบถ้วนตั้งแต่ 20Hz-20KHz  

OKER Stereo Headset A-890 ถ่ายทอด
เสียงในระบบสเตอริโอออกมาได้ลงตัว แยกแยะ
แชนแนลซ้าย-ขวาได้แม่นย�า น�า้เสยีงมคีวามกลมกลนื

พอเหมาะ ไม่จดัจ้านมากนกั ฟังสบาย ฟังติดต่อกัน
ได้นานโดยไม่รูส้กึว่าเมือ่ยล้าห ูมเีวทเีสยีงค่อนข้าง
กว้างให้มิติเวทีเสียงที่ดี ย่านความถี่เสียงต�่า  
หรอืเสยีงเบสอาจจะรูส้กึว่าไม่หนกัแน่นมาก แต่ก็
ถ่ายทอดออกมาด้วยความนุม่นวลอย่างต่อเนือ่ง 
เหมาะส�าหรบัการเล่นเกมออนไลน์ทัว่ไป หรอืฟัง
เพลงในจงัหวะเบาๆ อย่างแนวเพลง R & B, POP 
หรือเพลงโปรดที่มี จังหวะสนุกๆ ในช่ัวโมง 
ผ่อนคลายส่วนเสยีงกลาง และเสยีงแหลมดจูะท�าได้
โดดเด่น ชัดเจนมากกว่าย่านความถี่เสียงต�่ามาก
พอสมควร และเมื่อปรับ Equalizer ช่วย จะเพิ่ม
มิติเสียงให้น่าฟังมากขึ้นไปอีกระดับ

OKER Stereo Headset A-890
ดีไซน์ล�้ำสมัย ใช้งำนได้สะดวกทุกเวลำ

โทนเสียงให้ความรู้สึกนุ่มนวล ฟังสบาย แต่ก็สามารถเพิ่มมิติให้มีความกลมกลืนได้อีก ด้วยปรับ EQ ช่วย ลงตัวทั้งการ
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เล่นเกมได้เป็นอิสระ และควบคุมได้สะดวก
มากยิง่ขึน้กบัเมาส์เกม OKER Nightingale Series 
จาก บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ ใหม่ล่าสุด 
ในรุ่น MS-255IR Gaming มาพร้อมรูปทรงที่
สวยงามน่าใช้งาน และออกแบบให้จับได้ถนัดมือ  
มีความกระชับมั่นใจในการควบคุมสั่งงานในทุก
สถานการณ์ โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีตัวเซนเซอร์ตรวจ
จับความเคลื่อนไหวของ AVAGO Technology  
ที่ให้ผู้ใช้ได้ปรับระดับความละเอียดได้อิสระถึง  
3 ระดับด้วยกัน เพื่อตอบสนองการสั่งงาน 
ได้แม่นย�า และรวดเรว็ รวมถงึการเชือ่มต่อแบบไร้สาย
บนคลืน่ความถี ่2.4GHz และมาพร้อม Glass GO 
and Multi-Link Technology ช่วยให้เช่ือมต่ออุปกรณ์
ได้มากขึ้น โดยใช้งาน USB Receiver ร่วมกันได้ 
ท�าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OKER MS-255IR มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม
น่าใช้งานด้วยขนาดที่พอเหมาะ (107 x 55 x 36 
มิลลิเมตร) เลือกสีสันแบบทูโทนดูสะอาดตา  
เคลือบสีให้ให้มีความเงางาม สามารถท�าความ
สะอาดได้ง่าย รูปทรงของตัวเมาส์มีความโค้งเว้า
ให้เข้ารปูกบัสรรีะของฝ่ามอืได้ทุกขนาด ใช้งานได้ดี
ทั้งผู้ถนัดมือซ้าย และมือขวา วัสดุโครงสร้างมี
ความแข็งแรง ให้ความมั่นใจในการใช้งานได ้
ทุกรปูแบบ โดยเฉพาะกบัไลฟ์สไตล์ของนกัเล่นเกม
จะกดใช้งานหนกัหน่วงมากกว่าการใช้งานธรรมดา
ทัว่ไปนัน่เอง อกีทัง้พืน้ทีด้่านข้างของเมาส์ซ้าย-ขวา
จะมี Rubber Grip ช่วยยึดเกาะกับปลายนิ้วได้ดี
มากขึ้น ขยับขับเคลื่อนควบคุมเมาส์ไปในทิศทาง
ทางต่างๆ ได้ง่าย ไม่ฝืนธรรมชาต ิและเม่ือรวมกับ
แบตเตอรีข่นาด AA จ�านวน 2 ชุด จะท�าให้น�า้หนกั
เมาส์อยู่ในระดับที่พอดี 

ส�าหรบัการปรบัเปลีย่นค่าความละเอยีดของ
เซนเซอร์ให้กบัเมาส์ OKER MS-255IR จะมีสวทิซ์
แบบโยกให้กดใช้งานอยู่ด้านบน ปรับค่าความ
ละเอียดได้ 3 ระดับด้วยกัน คือ 1,000dpi, 
1,500dpi และ 3,000dpi แม้ว่าตรงนี้จะไม่มีไฟ 
LED บอกค่าที่ใช้งาน แต่ถ้าได้ลองใช้งานไปซัก
ระยะก็จะมีความคุ้นเคย ปรับใช้งานได้ถนัดมือ
มากขึ้น และตัวสวิทซ์ที่เป็นแบบกดโยกไป-มา  
ดจูะใช้งานไม่ถนดัในช่วงแรกๆ แต่กไ็ม่เป็นปัญหา
มากนกั เพราะขณะเล่นเกมเราไม่จ�าเป็นต้องปรบั
เปลีย่นค่าความละเอียดอยู่บ่อยๆ นัน่เอง  ในส่วน
ของ  Sc ro l l  whee l  ก็ออกแบบมาได ้ ดี 
โดยมวีสัดทุีเ่ป็น Rubber คาดไว้ตรงกลาง เพือ่ให้ยดึ
เกาะกับปลายนิ้วได้อย่างเหนียวแน่น ใช้งานได้

แม่นย�าดีทีเดียว 
OKER MS-255IR สามารถเชื่อมต่อใช้งาน

ด้วยระบบไร้สายบนคลื่นความถี่ 2.4GHz ช่วยให้
ใช้งานได้เป็นอิสระในระยะไม่เกิน 10 เมตร 
ท�าการปรับเลือกช่องสัญญาณที่มีความคมชัด
สงูสดุอตัโนมตักิบั 75 แชนแนล เพือ่ไม่ให้สญัญาณ
รบกวนกับอุปกรณ์ไร้สายชนิดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กัน 
จงึเพิม่ความคล่องตวัในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี 
และ USB Receiver ออกแบบให้มีขนาดเล็ก 
ท่ีเรียกว่า Nano Receiver ท�าให้ไม่เกะกะเมื่อ
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซี หรือโน้ตบุ๊ก ใช้งาน 
ร่วมกบัคอมพวิเตอร์ได้ทกุรุน่ (Window 2000/XP, 
Vista/7/IBM) โดยไม่ต้องเสียเวลาลงไดร์วเวอร ์
กับคุณสมบัติ Plug & play สนับสนุนการท�างาน
ร่วมกับ OS ที่เป็น 32-bit และ 64-bit ได้ทันที 

ส�าหรบัการเล่นเกมออนไลน์กบัเมาส์ OKER 
MS-255IR ก็ถือว่าให้ความลงตัวดีพอสมควร  
โดยเฉพาะกับค่าความละเอยีด1,500dpi บนหน้า
จอขนาด 19 นิ้ว ดูจะใช้งานได้ราบรื่น และ 
ให้ความแม่นย�าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้งานกับ
แผ่นรองเมาส์ หรือใช้งานบนพื้นผิวทั่วไปบนโต๊ะ
ท�างานกใ็ห้ความคล่องตวัสงู นบัว่าให้ประสทิธภิาพ
เกินตัวมากจริงๆ กับ OKER MS-255IR Gaming 

OKER MS-255IR
ดีไซน์ล�้ำสมัย เชื่อมต่อไร้สำย สั่งงำนได้แม่นย�ำ

86% OKER 
MS-255IR

รูปทรงสวยงามจับได้กระชับมือ และน�้าหนักพอเหมาะ ยิ่งถ้าได้ใช้งานร่วมกับแผ่นรองเมาส์ดีๆ ก็ให้ความแม่นย�า
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