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Key Life
50 million

Key Function
12 Multimedia Key

LED
9 Lighting Effects

Current
500mA

Cord Length
1.8M

Weight
850g

Dimension
437 x 128 x36 mm

OKER K84
ครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งาน

อีเมล, FN+F10 เปิดหน้าโฮมเพจ, 
FN+F11 เปิดหน้า My Computer, 
FN+F12 เปิดเครื่องคิดเลข 

นอกจากปุ่มฟังก์ชนัมลัตมิเีดยี
ตัวคีย ์บอร์ดยังมาพร้อมกับอีก 
หนึง่จุดเด่นก็คอืไฟ LED ทีส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นได้ดัง่ทีใ่จต้องการ ด้วยชุด
ค�าสัง่ควบคมุไฟ LED โดยการกดปุม่ 
FN+INS (M1) เพื่อปรับเปลี่ยน 
รูปแบบต่างๆ 9 รูปแบบ ประกอบ
ไปด้วย ไฟติดตลอดเวลา, ไฟสว่าง-มืด 
มืด–สว่าง, ไฟติดเฉพาะปุ่มที่ใช้ 
เล่นเกมแนว FPS, ไฟสว่างสลับสี, 
ไฟตดิเฉพาะปุม่ทีก่ด, ไฟจะโชว์เป็น
คล่ืน แถวละส,ี ไฟจะวิง่วนทกุปุ่ม, 
เมือ่กดปุ่มไฟจะกระจายออกด้านข้าง 
และเมื่อกดปุ่มไฟจะกระจายออก 
รอบๆ ถ้าหากต้องการปรบัเปลีย่น
สีของไฟ LED สามารถเลือกปรับ
ได้ง่ายเพียงกด FN+DEL (M2)

ในตัวกลไกของปุ่มจะถกูออกแบบ
มาในสไตล์แมคคานิคอล ซึ่งจะ

อพัเกรดประสบการณ์การ
เล่นเกมด้วยคีย์บอร์ดจาก OKER 
ในรุน่ K84 ทีจ่ะพาคณุเข้าสูม่ติใิหม่
กับอุปกรณ์เกมม่ิง ท่ีมาพร้อมกับ
การออกแบบท่ีทันสมัย ฟังก์ชัน
การใช้งานท่ีหลากหลาย น�าพาไปสู่
ชยัชนะ ปฏิบตัภิารกิจต่างๆ  ภายในเกม
ได้อย่างง่ายดาย

คีย์บอร์ด OKER รุ่น K84 
ออกแบบมาในขนาด Full Size จัดเตม็
ด้วยปุ่มการใช้งานอย่างครบถ้วน 
ประกอบไปด้วยปุ่มมาตรฐานบวก
กับปุม่ฟังก์ชัน เพือ่ความรวดเรว็ใน
การใช้งานมัลติมีเดีย ในการใช ้
จะต้องกดควบคูก่บัปุม่ FN ตามด้วย
คีย์ท่ีต้องการใช้งาน ประกอบไป
ด้วย FN+F1 เปิดถาด CD, FN+F2 
เพิม่เสยีง, FN+F3 ลดเสยีง, FN+F4 
ปิดเสียง, FN+F5 เล่นเพลงก่อน
หน้า, FN+F6 เล่นเพลงถัดไป, 
FN+F7 หยดุเพลงชัว่คราว, FN+F8 
หยุดเพลง, FN+F9 เปิดโปรแกรม

ให้การสัมผัสแบบแมคคานิคอล 
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทัง้พมิพ์งาน 
ฟังเพลง ดูหนัง และ เล่นเกม

Value
Quality
Easy to Use
Performance

แตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วๆ ไป  
ทีเ่ป็นปุม่แบบยาง Rubber จะให้การ
สมัผสัทีแ่ตกต่าง ทัง้ในส่วนของแรง
กดและเสียงปุ่มจะแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง ถึงแม้ว่าปุ่มแมคคานิคอล
จะไม่ได้เป็นแบบ Cherry MX Switch 
แต่ก็สามารถใช้งานเล่นเกมต่างๆ
ได้อย่างดีเยี่ยม รองรับการกดได้
มากถึง 50 ล้านครั้งเลยทีเดียว 
ท�าให้มคีวามทนทานต่อการใช้งาน
ได้เป็นอย่างด ีการใช้งานจะผ่านพอร์ต
แบบ USB ความยาวสาย 1.8 เมตร 
พร้อมคุณสมบัติ Plug & Play  
ใช้งานได้ทนัทโีดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์

จากการทดสอบการใช้งาน  
ไม่ว่าจะเล่นเกม DOTA2, CS:GO 
ก็สามารถสั่งงานได้อย่างแม่นย�า 
หรอืจะใช้งานด้านมลัตมิเีดยี ดูหนงั 
ฟังเพลง ก็สามารถใช้งานด้วยปุ่ม
ฟังก์ชนัได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้อง
ควบคมุผ่านทางหน้าจอ ท�าให้คย์ีบอร์ด 
OKER K84 เป็นตัวเลอืกทีดี่ในการ
ท�ามาใช้งานในทุกๆด้าน

ปุม่ส�าหรบัปรบัเปลีย่นไฟ LED

คย์ีบอร์ดกลไกแบบ Mechanical

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

ราคา3,400บาท
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Gaming Sensor   
A5050

Working manner    
Optical 

Key Life   
>= 5 million 

DPI Value   
800/1200/2000/2800     

Connector
USB

Cable length
1.8m

OKER GM-143
ควบคุมได้อย่างแม่นย�า ประสิทธิภาพคุ้มเกินราคา

A5050 แบบ Optical มีค่า Moving 
Speedเท่ากับ 60 inches/S ค่า 
Refresh Rate เท่ากับ 4500FPS/s 
ด้านข้างยังมาพร้อมกับปุ่ม Back 
และ Forward สั่งงานได้ง่ายเพียง
แค่ใช้นิว้โป้งควบคมุ ส่วนปุ่มมาตรฐาน
ทัง้คลกิซ้าย คลกิขวา Scroll Wheel 
กย็งัคงมมีาให้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 
รองรบัการกดได้สงูสดุถงึ 5 ล้านครัง้

การเช่ือมต่อ เช่ือมต่อด้วย
พอร์ตแบบ USB คุณสมบัติ Plug 
& Play เช่ือมต่อใช้งานได้ทันที 
โดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์เพิม่เติม ตัวสาย
มคีวามยาว 1.8 เมตร แบบเชอืกถกั
ให้ความแข็งแรง ทนทาน ไม่ขาดง่าย 
นอกจากนี้ที่บริเวณตัวเมาส์ยังมา
พร้อมกับไฟ LED บริเวณโลโก้ 
OKER กระพรบิไปมาหลากหลายสี 
ให้ดูเป็นมิติของความเป็นอุปกรณ์
เกมมิง่ ส�าหรบัในรุน่นีม้ใีห้เลอืก 3 แบบ
ด้วยกัน ได้แก่ ขาว-ส้ม, ขาว-เทา 
และ ด�า 

เมาส์เป็นอุปกรณ์หนึ่ง 
ทีม่คีวามส�าคญัในการเล่นเกมเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวช่วยที่ให้
ความคล่องตัว ควบคุมเป้าหมาย
ได้ตามท่ีใจต้องการ ทาง OKER  
จึงได้มีการออกแบบเมาส์ส�าหรับ
การเล่นเกมโดยเฉพาะในรุน่ GM-143 
มาพร้อมกับฟังก์ชันและการดีไซน์
ที่โดดเด่น น่าใช้งาน

OKER GM-143 มาด้วยรูป
ทรงขนาดใหญ่จับได้กระชับพอดี
กบัขนาดมอื ควบคมุการเคลือ่นไหว
ได้อย่างอิสระได้อย่างที่ใจต้องการ 
ส่วนเว้าโค้งเพ่ือรองรับต�าแหน่ง
การวางนิ้วได้อย่างลงตัว ตัวเมาส์
ยงัมาพร้อมกบัปุม่ฟังก์ชนัในการใช้งาน
หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เล่นเกมได้ดียิง่ข้ึน ประกอบไปด้วย 
ปุ่มปรับค่า DPI ที่สามารถปรับได้
ถึง 4 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ 800-
1200-2000-2800 ได้เพียงแค่การ
คลกิครัง้เดยีว โดยจะใช้ระบบเซนเซอร์ 

เป ็นเมาส์ที่ราคาประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพคุ้มราคา เล่นเกม 
CSGO, DOTA2 ได้แบบสบายๆ

Value
Quality
Easy to Use
Performance

จากการทดสอบกั บ เ กม 
Counter- Strike: Global Offensive 
และเกมแนว FPS ปรับระดับ
ความเร็วที่ 1200 DPI ท�าให้รู้สึกได้
เลยว่าตอบสนองได้อย่างแม่นย�า
ที่สุด เพราะความเร็วของเมาส์ใน
ระดับนี้จะพอดีเมื่อใช้กับหน้าจอ
ขนาดต่างๆ และได้ลองปรับที่ 
2800 DPI จะรูส้กึว่าความเรว็นัน้ไว
เกินไป ควบคุมได้ยาก แต่ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล 
ในส่วนของการคลกิซ้าย-ขวา กดช้าๆ 
เป็นจังหวะ หรือ คลิกแบบรัวๆ  
กส็ัง่งานได้อย่างแม่นย�า ไม่มอีาการ
ดีเลย์แต่อย่างใด ปุ่มด้านข้างเมื่อ
ปรับการตั้งค่าให้เข้ากับเกมต่างๆ 
ก็สั่งงานได้แม่นย�าเช่นเดียวกัน 

แม้ว่าเมาส์ OKER GM-143 
จะเป็นเมาส์ที่มีราคาไม่สูงมากนัก 
แต่ด้วยประสทิธภิาพและราคาด้วยแล้ว 
ถอืได้ว่าเป็นอกีหนึง่ตวัเลอืกในการ
เล่นเกมได้หลากหลายแนว

ปุม่ปรับค่า DPI 4 ระดับ 
800-1200-2000-2800

ปุ่ม Back และ Forward

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

ราคา230บาท






