






PRODUCT  TEST nattapong@buycoms.com

Processor 
A31S Quad Core 1.6GHz

Ram  
1GB

Rom     
8GB

Memory
Micro SD Card Up to 32 GB

Display
1024 x 768 TFT

OMISA OPAD-868 8GB
แท็บเล็ตขนาด 7.9 นิ้ว พกง่าย ใช้งานได้คล่องตัว

ราคา4,000บาท

ให้ความคมชัดอยู่ในระดับที่ดีด้วย
ความละเอียด 1024x768 พิกเซล 
อาจจะไม่สูงมากนักแต่ก็ถือว่า
เพียงพอส�าหรับการใช้งานอย่าง
แน่นอน พร้อมกันน้ันยังสามารถ
ปรับระดับความสว่างของหน้าจอ
ได้ง่ายด้วยการสไลด์เฉกเช่นเดียว 
กับแท็บเล็ต Android ที่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไป นอกจากนั้นยัง
ไม่มอีาการหน่วงหรอืช้าด้วยหน่วย
ประมวลผล A31S Quad Core 
ความเรว็ 1.6GHz และหน่วยความจ�า
แรมขนาด 1GB 

ส�าหรบัหน่วยความจ�ารอมจะ
มีขนาด 8GB ในตัวเครื่อง และ
สามารถเพิ่มขนาดหน่วยความจ�า
ได้อีกสูงสุดที่ 32GB (Micro SD 
Card) ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 
4.2.2 ที่มีอินเทอร์เฟสสวยงาม 
ท�าความเข้าใจได้ง่าย และรองรับ
การเชื่อมต่อไร้สายด้วยเทคโนโลยี 
WiFi ที่มีความเสถียรในการเช่ือม

ในยุคที่ อุปกรณ์สื่อสาร
กลายเป็นสิง่จ�าเป็นทีข่าดไปเสยีมไิด้ 
แท็บเลต็พีซีจึงกลายมาเป็นอปุกรณ์
ไอทีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�าวันไม่
แพ้อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนเลย 
ทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
หรือเด็กๆ ต่างก็มีแท็บเล็ตใช้งาน
กันแทบทุกคนก็ว่าได้ ซึ่งท้ังหมด 
ก็เป็นผลมาจากอัตราการเติบโต
ของตลาดที่มีมาก จึงท�าให้ผู้ผลิต
สามารถท�าราคาแท็บเล็ตให้ถูกลง
ได้ในระดบัเพยีงไม่กีพ่นับาทเท่านัน้ 
ดังนั้นการเข้าถึงจึงกลายเป็นเร่ือง 
ที่ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อนมาก

OMISA OPAD-868 เป็น
แท็บเล็ตขนาด 7.9 นิ้วที่ได้รับการ
ออกแบบมาอย่างสวยงาม อินเท
รนด์ พร้อมโทนสีด�า และวัสดุที่มี
ความแข็งแรงทนทาน หน้าจอใช้ระบบ
สมัผสัแบบ 5 Points Multi-Touch 
ที่มีความแม่นย�าสูง ให้การตอบ
สนองทีร่วดเรว็ สามารถสไลด์ได้ติดมอื  

ขนาดพอเหมาะใช้งานได้คล่องตัว 
หน้าจอคมชัดดี แต่น ่าจะปรับ 
ความสว่างได้มากกว่านี้ ที่เหลือ
ถือว ่าสอบผ่านตามมาตรฐาน 
ทุกอย่างครับ 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด
 โทร. 0-2433-1437, 0-2883-2229  www.crownthai.com

ต่อที่ดี สามารถเชื่อมต่อได้แม่นย�า 
และจับสัญญาณได้เร็วไม่มีอาการ
หลุดปรากฏให้เห็น พร้อมกันนั้น 
ยังสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนาน
ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 3700mAh 
หากไม่ได้ใช้งานแบบหนกัๆ กแ็ทบ
ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ เน่ืองจากมกีาร
เกบ็ประจไุฟท่ีดอียูใ่นระดบัมาตรฐาน
นั่นเอง 

ในส่วนของกล้องดิจิตอลจะมี
มาให้ทั้งหมด 2 ตัว คือ กล้องด้าน
หน้าและกล้องด้านหลังที่มีความ
ละเอียด 2 ล้านเท่ากัน พร้อมม ี
ฟังก์ช่ันถ่ายภาพมาให้ค่อนข้าง
มากมาย ได้แก่ การถ่ายสีขาวด�า, 
โลโม, Posterize, การปรับสมดุลสี, 
การปรบัระบบการตรวจจบัใบหน้า, 
การปรับคุณภาพของไฟล์ และ
ขนาดของภาพ ก็ท�าได้เป็นอย่างดี 
แท็บเล็ตเครื่องนี้ต ้องถือว่าครบ
เครื่องดีทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบ
ราคาค่าตวัทีต้่องจ่ายไป ถอืว่าคุม้ค่า
มากๆ ครบั





TEST  PRODUCT  umnouy@buycoms.com

Wireless   
2.4GHz      

Dpi adjust 
1,000/1,200/1,600    

USB Receiver  
Nano  

Support  
PC/MAC    

Battery  
AA x1      

OKER MS-289OR
ใช้งานง่าย สั่งงานได้สะดวกตามต้องการ 

ราคา190บาท

มีส่วนโค้งเว้าที่เข้ารูปให้ดูลงตัว 
และมีความสวยงามพอสมควร 
แม้ว่าจะเลือกใช้โทนสีด�าทั้งหมด
ก็ตาม และวัสดุบอดี้ที่เป็น ABS 
plastic ก็มีความแข็งแรงในระดับ
หนึ่งใช้งานทั่วๆ ไปไม่มีปัญหาที่
ต้องกงัวล พืน้ทีค่ลกิเมาส์ซ้าย-ขวา
มีขนาดใหญ่ช่วยให้กดใช้งานได้
อย่างแม่นย�า รวมถึง Scroll wheel 
เช่นเดยีวกนัทีต่อบสนองได้ดเีย่ียม 
ช่วยให้การเลื่อนหน้าเอกสาร หรือ
หน้าเว็บเพจท�าได้อย่างรวดเร็ว   

เมาส์ไร้สาย OKER MS-289OR 
ออกแบบให้ปรับค่าความละเอียด
ของค่า dpi ได้ 3 ระดับด้วยกนั โดย
เลอืกปรบัค่าทีปุ่ม่ DPI บนตัวเมาส์
ได้ทันที โดยค่าความละเอียดจะ
เปลี่ยนวนไปเรื่อยๆ ที่ 1000dpi, 
1,200dpi และ 1,600dpi ซึ่งตรงนี้

ท�างานได้อิสระมากขึ้น 
กบัเมาส์ไร้สาย OKER MS-289OR 
โดยมาพร้อมจุดเด่นที่น ่าสนใจ 
ในส ่ วนของ ดี ไซน ์ ในรู ปแบบ  
Ergonomic shape and slender  
ให้รับกับสรีระของฝ่ามือได้พอดี 
ท�าให้ไม่ฝืนธรรมชาติขณะใช้งาน 
และใช้งานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึก
เมื่อล้าข้อมือ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�างานออฟฟิศ หรอืใช้งานพืน้ฐาน
ทั่วไป พร้อมกันนั้นยังออกแบบให้
ปรับระดับความละเอียดของ
เซนเซอร์ Optical ได้ 3 ระดับด้วย
กนั ในรปูแบบ on-the-fly กดใช้งาน
ได้ทนัททีีต้่องการ เพือ่ให้มีความถนดั
กับแต่ละบุคคล 

เมาส์ไร้สาย OKER MS-289OR 
มาในรปูทรงท่ีพอเหมาะจับได้ถนดั
มือ (102 x 58 x 37 มิลลิเมตร)  

ดไีซน์ลงตวัจบัได้กระชบัมอืพอเหมาะ 
และใช้งานง่ายไม่ได้มีฟังก์ชั่นที่ 
ซับซ้อน

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด  
 โทร. 0-2433-1437, 0-2883-2229  www.crownthai.com

จะไม่มีสัญลักษณ์ หรือไฟ LED 
บอกสถานะ แต่เมื่อได้ทดลอง 
ใช้งานไปซักระยะก็พอที่จะปรับ 
ใช้งานได้คล่อง โดยเฉพาะกับค่า
ความละเอียด 1,200dpi ที่ดูจะ
ลงตัว และตอบสนองได้แม่นย�าบน
หน้าจอขนาด 23 นิ้ว  

ในส่วนของแหล่งพลังงานที่
ขบัเคลือ่นให้เมาส์ท�างานได้สะดวก
ราบรืน่น้ันจะใช้แบตเตอร่ีขนาด AA 
เพียง 1 ชุด เท่านั้น พร้อม USB 
Receiver แบบ Nano รับ-ส่งคลื่น
สัญญาณได ้ต ่อเนื่องที่ความถี่ 
2.4GHz ใช้งานร่วมกบัคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กได้สะดวก ไม่ยื่นออกมา 
จากตัวเครือ่งจนดูเกะกะ และท�างาน
รูปแบบ Plug & play ให้คุณใช้งาน
ได้ทันทีที่เชื่อมต่อทั้งฝั่ง Apple OS 
และ Microsoft Windows





PRODUCT  TEST nattapong@buycoms.com

Processor
mtk8312 dual core 1.5ghz

Ram 
1GB

Rom   
8GB

Memory
Micro SD Card Up to 32 GB

Display 
960 x 540 TFT

Omisa OPAD-601
แท็บเล็ต 2 ซิม สนุกได้ทั้งโทร และแชท

ราคา4,000บาท

รวดเรว็ ไม่เกดิอาการหน่วง สามารถ
ใช้งานได้ดมีเีสถยีรภาพสงู ทีส่�าคญั
ยังสามารถโทรศัพท์ได้ด้วยระบบ  
2 ซิมการ ์ดตามมาตรฐานของ
แท็บเล็ตยุคใหม่ (GSM/EDGE 2G 
850/900/1800/1900MHz/3G)  
ตัวระบบปฏิบัติการเป็น Android 
4.2 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หน่วยความจ�ารอมทีต่ดิต้ังมา
ให้ภายในมีขนาด 8GB อาจจะไม่
มากแต่กไ็ม่น้อยจนเกนิไป สามารถ
ติดตั้ งแอพลิ เค ช่ันต ่ า งๆ ได ้ 
พอสมควรส�าหรับการใช้งานทั่วไป 
แต่หากต้องการความจเุพิม่ขึน้ผูใ้ช้งาน
ยังสามารถอัพเกรดความจุผ่าน 
Micro SD Card ได้สูงถึง 32 GB 
อีกด้วย พร้อมกันนั้นยังสามารถ 
ใช้งานได้นานด้วยเซลล์แบตเตอรี่
ขนาด 3,000mAh

หน้าจอทัชสกรีน 6 นิ้วความ

ด ้วยการเป ิดตัวของ
แท็บเล็ตพีซี จึงท�าให้รูปแบบการ
ท�างานของผู้ใช้งานมีความหลาก
หลายมากยิง่ข้ึน เพราะไม่ใช่แค่การ
ใช้งานเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น  
แต่แทบ็เลต็ยุคนีย้งัสามารถท�างาน
ในด้านต่างๆ ได้ดี แทบจะไม่แพ้
เครือ่งคอมพวิเตอร์คณุภาพสงูเลย
ทเีดยีว ทีส่�าคญัในบางรุน่ยงัสามารถ
ใส่ซิมและโทรได้ จึงท�าให้มันกลาย
มาเป็นอปุกรณ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
สูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
ไอทีเป็นอย่างมาก 

Omisa OPAD-601 เป็นแทบ็เลต็ 
ระดับเริ่มต้นคุณภาพดีท่ีมาพร้อม
กบัดไีซน์ทีส่วยงามตามเทรนด์นยิม
ในปัจจุบัน หน่วยประมวลผล 
MTK8312 dual core ความเร็ว 
1.5GHz และแรมขนาด 1GB ช่วย
ท�าให้ตัวเครื่องสามารถท�างานได้

ละเอียด 960 x 540 พิกเซล  
มขีนาดใหญ่พอดี ให้การตอบสนอง
ต่อการท�างานที่ดี มีความแม่นย�า 
อยูใ่นระดับทีน่่าพอใจ ให้การสมัผสั
ที่ดี ไม่พบอาการหน่วงหรือดีเลย์ 
ให้แสงสว่างที่เพียงพอสามารถ
ปรับแสงได้หลายระดับ 

กล้องหน้าและกล้องหลังมี
ความละเอียด 2 ล ้านพิกเซล 
นอกจากนั้นยังสามารถปรับความ
สว่าง ไวด์บาลานซ์ โหมดส�าเร็จรูป 
การปรบัเอฟเฟ็คสต่ีางๆ การเลอืก
ลักษณะของภาพก่อนการบันทึก 
ถ ่ายภาพแบบ HDR การปรับ
ใบหน้าบุคคลให้สวยงาม การถ่าย
ภาพพาโนรามา เป็นต้น

ภาพรวมของแทบ็เลต็เครือ่งนี้
ต้องถือว่าท�าได้ดี มีคุณภาพที่น่า
พอใจ เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการ 
แทบ็เลต็ทีม่คีวามครบเครือ่งคุ้มค่า
คุ้มราคา 

หน้าจอคมชัด ใช้งานได้ดีท่ีทุก
สภาวะแสง การตอบสนองแม่นย�า 
ไม่ช้าหรือหน่วง ยืดหยุ่นกับระบบ 
2 ซิมการ์ด

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ติดต่อ : บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ�ำกัด  
 โทร. 0-2547-0000  www.thesystem.co.th


