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Sensor
800/1200/1600dpi

Connector
USB

Support
Mac, Windows

Counter Weight
yes

OKER A263
เลนเกมไดคุมคา กับงบประมาณราคาเบาๆ

ราคา260บาท

ไดถนัดมือ มีสวนโคงเวารับกับ
ฝามอืไดลงตัว ตําแหนงการวางนิว้
สําหรับคลิกเมาสซาย-ขวาเปน
ธรรมชาติ กดใชงานไดคลองใน
ทุกสถานการณ วัสดุของตัวบอดี้มี
ความแข็งแรงทนทานพอสมควร 
รองรบัรองแรงกด แรงกระแทกหนกัๆ 
ไดดีพอสมควร พรอมเลนลวดลาย
ที่แปลกตาใหเข ากับไลฟสไตล 
Gaming gear ไดเปนอยางดี มีไฟ 
LED เพิม่ความสวยงามใหดนูาสนใจ
ยิ่งขึ้นไปอีก 

ดวยความที่ออกแบบสําหรับ
เลนเกมเมาส OKER A263 จึงมปุีม
สาํหรบัปรบัเปลีย่นคาความละเอยีด
ของเซนเซอร Optical มาใหดวย 
เซ็นเซอร จะทํางานในรูปแบบ 
On-the-fly กดเปลี่ยนคาที่ตัวเมาส
ไดทุกเวลาที่ตองการ โดยปรับได 

ออกแบบใหจับไดถนัดมือ เหมาะ
สาํหรบัเลนเกมออนไลนทกุประเภท 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ติดตอ : บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จํากัด 
 โทร. 0-2433-1437,0-2883-2229  www.crownthai.com

เพิ่มอํานาจการควบคุม
ไดสะดวกรวดเรว็เพยีงปลายนิว้กด
สั่งงานกับเมาส OKER A263 
ท่ีออกแบบมาได ลงตัวเหมาะ
สําหรับเลนเกมดวยงบประมาณ
ราคาท่ีไมสงูมาก แตใหความคลอง
ตัวในการเลนเกมไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะเกมออนไลนที่กําลังได
รับความนิยมในปจจุบัน พรอม
ความสามารถในการปรบัเปลีย่นคา 
DPI ไดอิสระถึง 3 ระดับดวยกัน 
เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความ
ถนัดของแตละบุคคล รวมถึงการ
ออกแบบใหเมาสมีความบาลานซ
ทีพ่อเหมาะ ขยบัเคลือ่นเมาสไปใน
ทศิทางตางๆ ไดราบรืน่ตามตองการ 

เมาส OKER ในรหัสโมเดล 
A263 มาพรอมดีไซนที่สวยงามใน
ขนาดทีพ่อเหมาะ สามารถหยบิจับ

3 คาดวยกนัคอื 800dpi, 1,200dpi, 
1,600dpi และมปุีม Back/Forward 
มาใหกดใชงานไดอยางรวดเร็ว 
เพิ่มความไดเปรียบในการเลนเกม
ไดมากขึ้น รวมถึง Scroll wheel 
เปนแบบ Mechanical roller ซึ่งจะ
ใหการควบคมุเปนไปดวยความราบรืน่ 
และตอบสนองไดอยางแมนยํา 

นอกจากนั้นแลวเมาส OKER 
A263 ยังไดเพิ่มแผนโลหะที่มีน้ํา
หนักพอเหมะเขาไปถวงนํ้าหนัก
ใหมีความความบาลานซมากขึ้น 
ใหความรูสึกกลมกลืนกับรางกาย 
ชวยเพิม่ความคลองตัวในการขยบั
เคลื่อนเมาสไปในทิศทางตางๆ ได
เปนธรรมชาต ิเรยีกไดวาเพิม่ความ
เราใจในการเลนเกมไดดีเยี่ยมกับ
งบประมาณราคาคาตัวเพียงหลัก
รอยเทานั้น
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Output
550 P.M.P.O.

Driver
2inch

Impedance
4Ohm

Connector 
3.5mm

Power  
USB 5V. 

OKER SP-929
ความบันเทิงที่ลงตัวในพื้นที่เล็กๆ

ราคา200บาท

แซทเทิลไลทซาย-ขวาขนาดเล็ก 
ออกแบบให แยกจากกันอิสระ 
สามารถขยบัตาํแหนงการจดัวางได
สะดวก ตวับอดีทํ้าจาก ABS Plastic 
ทีม่คีวามแขง็แรงทนทานพอสมควร 
ใชงานไดสบายไมตองเปนกังวล 
และเลือกใชสีดําเงาตัดดวย Cover 
สีเงินดาน ดูมีมิติพอสมควร ที่ฐาน
รองจะมฟีองนํา้ขนาดเลก็ใหยดึเกาะ
กับพื้นผิวโตะทํางาน หรือพื้นผิว
ลักษณะอื่นๆ ไดดีทีเดียว ชวยใหมี
ความมั่นคงขณะใชงาน 

ในสวนของสายสัญญาณที่
เชื่อมตอนั้นจะมีเพียงแจ็คออดิโอ
ขนาด 3.5 มิลลิเมตร สําหรับรับ
สัญญาณเสียงจากเครื่องพีซี หรือ
โนตบุก และพอรต USB ขนาด 5V 
เพื่อเปนแหลงพลังงานในการขับ
เคลื่อนใหใชงานไดราบรื่น และ

เหมาะสาํหรบัใชงานกบัคอมพิวเตอร
โนตบุกมากที่สุดเพราะใชงานงาย 
เคลื่อนยายไดสะดวก
โนตบุกมากที่สุดเพราะใชงานงาย 

ติดตอ : บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จํากัด 
 โทร. 0-2433-1437,0-2883-2229  www.crownthai.com

เพลิดเพลนิกบัทกุความ
บันเทิงไดงายๆ ไมยุงยากกับชุด
ลาํโพง OKER SP-929 ทีอ่อกแบบ
มาในขนาดเลก็กะทดัรดั ใชงานรวม
กับคอมพิวเตอรโนตบุกไดสะดวก 
ไมวาจะฟงเพลง ดหูนงัดคูลิปวดีโีอ  
หรอืเลนเกมออนไลนไดทกุรปูแบบ 
โดยตัวลําโพงออกแบบมาให 
ใชงานงาย เพียงแตเช่ือมตอสาย
สัญญาณสองชุดเทานั้น ก็พรอม
สําหรับใชงาน หรือจะนําไปใชงาน
รวมกับอุปกรณอื่นๆ ก็ไดเชนกัน 
เชนโทรศัพทมือถือ หรือเครื่อง
แท็ปเลต็ โดยอาจจะตองหาอแดปเตอร 
USB 5V มาเพิ่ม เพื่อจายพลังงาน
ใหกับชุดลําโพง 

ชุดลําโพง OKER SP-929 
ใหพลังเสียงในระบบสเตอริโอ 2.0 
แชนแนล ประกอบดวยชุดลําโพง

ทีส่ายสญัญาณจะมีชุดโวลุมควบคมุ
ระดับเสียงใหใชงานอยางรวดเร็ว
โดยไมตองเขาไปปรบัตัง้คาท่ีหนาจอ
คอมพิวเตอร 

ชุดลําโพง OKER SP-929 
เลือกใชไดรฟเวอรขนาด 2 นิ้ว ตอ
ขางในการถายทอดคลื่นสัญญาณ
เสียงแบบ Full-range ท่ีความถี่ 
90Hz-20,000Hz เรยีกไดวาเพยีงพอ
ในการใชงานความบันเทิงระดับ
พื้ น ฐ าน ท่ั ว ไ ป  ภ าย ในมี ชุ ด
เพาเวอรแอมปขนาด 10 วัตต 
(5 วัตตตอขาง) หรือวาวัดในหนวย 
P.M.P.O. จะทาํไดมากถงึ 550 วัตต
เลยทีเดียว สามารถนําไปใชงาน
รวมกับคอมพิวเตอรโนตบุก หรือ
เครื่ องพีซีที่ มี กํ าลั ง ไม สู งมาก
ไดทัง้หมด พรอมสนกุกบัความบนัเทิง
ทุกรูปแบบ 

Value
Quality
Easy to Use


