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เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน 
ให้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊กตัวโปรดได้ง ่ายๆ  
กับ OKER HVC-393 พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งาน
มากมาย สามารถท�างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
นานๆ ได้ไม่มปัีญหา ไม่ต้องกงัวลกบัเรือ่งความร้อน
ทีม่ารบกวน อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยยดือายกุารท�างาน
ของชิน้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุก๊ตวัเก่งของคณุได้อกีด้วย 
เพราะโดยทัว่ไปแล้วพืน้ทีข่องภายในของคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊จะมไีม่มาก ท�าให้ชิน้ส่วนต่างๆ อยูใ่กล้ชดิกนั 
และมีความร้อนสะสมมากตามไปด้วยนั่นเอง 

ชุดระบายความร้อน OKER HVC-393  
มาในขนาด 360 x 265 x 21 มิลลิเมตร และ 
มนี�า้หนกัประมาณ 570 กรมัช่วยให้การเคล่ือนย้าย 
หรือพกพาไปใช้งานพร้อมๆ กับคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเป็นเรื่องง่าย ตัวบอดี้ออกแบบมาให้มี
ความแข็งแรงทนทานพอสมควร แม้จะเป็นช้ิน
ส่วนจากพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็มีการ
เล่นลวดลายตามขอบมมุไม่ให้ดรูาบเรยีบจนเกินไป 
ตามสเปกจะมีเฉดสีให้เลือกใช้งาน 3 เฉดสี 
ด้วยกันคือ สีฟ้า สีแดง และสีด�า 

พื้นที่ด้านบนที่จะสัมผัสกับด้านหลังของ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะเป็นแผ่นตระแกรงเหล็ก 
สีด�า ให้ความรู ้สึกแข็งแรงทนทานมากทีเดียว 
ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ 
หรือมีน�้าหนักตั้งแต่ 2-3 กิโลกรัมได้ ไม่มีปัญหา 
และมช่ีองว่างให้อากาศไหลผ่านได้สะดวก พร้อม
มีชุดกลไกที่ด้านล่างสุดส�าหรับล็อคคอมพิวเตอร์
ให้อยูใ่นต�าแหน่งทีร่บักบัพดัลมระบายความร้อน
ได้อย่างมัน่คง เรยีกได้ว่าช่วยเพิม่ท้ังประสทิธภิาพ
การระบายความร้อน และความมัน่คงขณะใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี 

ที่ด้านหลังของตัว Cooling Pad ก็ออกแบบ
มาได้เรียบร้อยดี มีกลไกส�าหรับปรับยกระดับได้
คล้ายกับกลไกของคีย์บอร์ด โดยเมื่อเลือกปรับ 
ยกระดับกลไกออกมาก็จะท�ามุมเอียงประมาณ  
12 องศาซ่ึงก็จะช่วยให้เร่ืองของการวงมือลงบน
แป้นคีย์บอร์ดท�าได้พอเหมาะ ไม่ฝืนธรรมชาติ 
ท�างานได้นานโดยไม่รู้สึกเมือ่ยล้าข้อมือ ในส่วนของ 
USB จะออกแบบเป็นสองด้าน (ตัวผู้ ตัวเมีย) 
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ได้ทันที เช่นเมาส์ 
หรือ USB Flash drive เป็นต้น  

พดัลมระบายความร้อนขนาด 140 มิลลเิมตร 
จ�านวน 2 ชุด ที่ใช้งานในรุ่น HVC-378 ก็ยังคง 
ถูกน�ามาใช้งานในรุ่นนี้ด้วยเช่นเดิม โดยมีครีบ
ใบพัดมากถึง 11 ครีบต่อชุด ความเร็วรอบขณะ

ท�างานอยู่ที่ 1,200 รอบต่อนาที ตามสเปคจะมี
อากาศไหลผ่านที่ ที่ 74.35CFM และอัตราการ 
ใช้พลงังานของพดัลมทัง้สองชดุนีอ้ยูท่ี ่1.75 วตัต์ 
โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าจากพอร์ต USB ก็ท�าได้
เต็มประสิทธิภาพ และไม่ได้ถือว่าเป็นการสิ้น
เปลอืงจากแบตเตอรีข่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากนกั 
รวมถึงมีไฟ LED สนี�า้เงนิมาช่วยเพิม่ความสวยงาม
ให้น่าใช้งานอีกด้วย 

ในการทดสอบ OKER HVC-393 ร่วมกับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS A45V ที่มีซีพียู Intel 
Core i5-3210M ความเรว็ 2.5GHz และกราฟิกชพิ 
NVIDIA GeForce GT630M กใ็ห้ผลลพัธ์ทีน่่าพอใจ
เช่นเดิม ประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่างจากรุ ่น 
HVC-378 ท่ีได้รับมาทดสอบก่อนหน้านี้มากนัก 
โดยช่วยลดอุณหภูมิขณะเปิดใช้งานทั่วไปได้
ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิ
ขณะเปิดใช้งานหนักๆ ได้ประมาณ 2 องศา
เซลเซยีส นบัว่าออกแบบมาได้ดเียีย่ม เหน็ผลตัง้แต่
ครั้งแรกที่ใช้งาน และที่ส�าคัญเสียงของพัดลมนั้น
ท�างานได้เงยีบมาก แม้เป็นช่วงทีต้่องการใช้สมาธิ
ท�างานก็แทบไม่มีเสียงดังออกมารบกวนเลย  
นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อต้องการ

OKER HVC-393
ฟังก์ชั่นใช้งานมากมาย ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม

ลดความร้อนให้กบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ของคุณอีก
ทั้งด้วยราคาค่าตัวที่ไม่แพงเลยนับได้ว่าคุ้มค่าคุ้ม
ราคาตวัจรงิ
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ตอบสนองการสั่งงานได้รวดเร็วแม่นย�า 
พร้อมดไีซน์โดดเด่นเหนอืใครกบัเมาส์ OKER MS-357 
ทีอ่อกแบบมาให้ใช้งานร่วมกบัคอมพวิเตอร์เดสก์ทอป 
หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ลงตัว ควบคุมสั่งงาน
ได้ตามต้องการกับงานพื้นฐานทั่วไป อย่างเช่น
การท�างานออฟฟิศ หรอืท่องอนิเทอร์เนต็ เป็นต้น 
นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ยังมาพร้อม
ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ความอิสระได้
มากขึ้น ใช้งานในระยะไกลได้สะดวกคล่องตัว  
ไม่จ�าเป็นต้องนัง่ท�างานหน้าจอ กส็ามารถควบคมุ
ทุกสิ่งอย่างบนหน้าจอได้ง่ายๆ อีกท้ังยังช่วยให้
โต๊ะท�างานดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะไม่มี
สายสัญญาณให้ดูเกะกะอีกต่อไป 

เมาส์ OKER MS-357 มาในสัดส่วนขนาด 
100 x 692 x 31 มิลลิเมตร จับได้กระชับมือแม้ว่า
จะเป็นขนาดทีก่ะทดัรดั แต่ด้วยรปูทรง และดีไซน์
ท่ีท�าให้รู้สึกว่ามขีนาดทีเ่พรยีวบางมากกกว่าเมาส์
ทั่วไป น่าจะเหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีมาก
ทีส่ดุ โดยเฉพาะกบัลวดลายกราฟิกทีเ่พนท์ลงบน
ตวัเมาส์ และเฉดสทีีม่ใีห้เลือกท้ังหมด 3 เฉดสีด้วย
กันคือ สีขาว สีชมพู และสีด�า พร้อมตัดขอบรอบ
ตัวเมาส์ให้ดูมีมิติที่น่าใช้งานมากขึ้น นับว่าการ
ออกแบบโดยรวมท�าออกมาได้น่าสนใจมากทีเดียว 
โดยเฉพาะการใช้งานคู่กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ดูลงตัวมากที่สุด 

ระบบการเชื่อมต่อไร้สายสามารถใช้งานใน
ระยะไกลได้มากสุด 10 เมตร บนคลื่นความถี่ 
2.4GHz เพิม่ความอสิระใช้งานได้ตามต้องการทกุ
รูปแบบ และ USB Receiver ที่ให ้มาเป็น 
แบบ nano ซ่ึงมีขนาดเล็กช่วยให้การใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้สะดวก เพราะมีส่วนที่ยื่น
ออกมาไม่มาก ช่วยให้พกพาได้สะดวก หรือเก็บ
ซ่อนไว้ในตวัเมาส์กไ็ด้เช่นกนั และท�างานในระบบ 
Plug & Play ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์  

เมาส์ OKER MS-357 นอกจากที่จะมีดีไซน์
ที่สวยงามแล้วตัวเซนเซอร์ท�าหน้าท่ีตรวจจับ 
การเคลือ่นไหวแบบ Optical ออกแบบให้ผูใ้ช้เลอืก
ปรบัค่าความละเอยีดได้อสิระ 2 ระดบัด้วยกนัคอื 
800dpi และ 1,600dpi เพื่อให้เหมาะสมกับหน้า
จอที่ใช้งาน หรือความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น
บางท่านอาจจะชอบทีก่ารตอบสนองเรว็ๆ ก็เลอืก
ปรับใช้งานที่ความละเอียด 1,600dpi ได้ทันที  
โดยการกดปุ่มที่ตัวเมาส์ได้เลย แม้ว่าจะไม่มีไฟ 
LED บอกสถานะ แต่ด้วยความแตกต่างระหว่าง
ค่า 800dpi และ 1,600dpi ก็พอท่ีจะเลอืกปรบัใช้งาน

ได้อย่างแม่นย�า 
เมาส์ OKER MS-357 ท�างานร่วมกับ

แบตเตอรี่ขนาด  AA เพียง 1 ชุดเท่านั้น พร้อม
เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานทีด่เียีย่ม หากว่าไม่มี
การใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ระบบก็จะหยุด 
ใช้พลังงาน แต่ถ้ามีการขยับเมาส์อีกครั้ง ระบบ 
ก็พร้อมท�างานทันที โดยไม่ต้องปิด-เปิดสวิทซ์ 
ให้เสยีเวลา อกีทัง้การเลอืกใช้แบตเตอรีเ่พียงชุดเดียว 
จะช่วยให้เมาส์มีน�้าหนักที่พอเหมาะสามารถ
บังคับควบคุมได้คล่องตัว ท�างานได้นานโดย 
ไม่รู้สึกเมื่อยล้าข้อมือ 

คุณภาพการตอบสนองโดยรวมถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ดี ท�างานพ้ืนฐานทั่วไปได้คล่องตัว และ
ปรบัความละเอยีดไปที ่1,600dpi ใช้งานบนหน้าจอ 
Full HD ขนาด 23 นิ้ว ได้สบายๆ ปรับคลิกเมาส์
ซ้าย-ขวา ตอบสนองได้ฉับไว ไม่ดีเลย์ และมพีืน้ที่
ให้สัมผัสได้มากพอสมควรกดใช้งานได้อย่าง
แม่นย�า แม้ว่ารูปทรงของตัวเมาส์จะมีขนาดที่
กะทัดรัดก็ตาม พร้อมพกพาได้สะดวกให้คุณใช้
งานคู่กับโน้ตบุ๊กตัวโปรดของคุณได้อย่างลงตัว

OKER MS-357 
ใช้งานง่าย ดีไซน์ลงตัว 
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