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Bluetooth  
Version 4.1

Work Rage
10M

Music Play
7 hours

Talk time 
9 hours

Charging Time 
3 hours

Battery Capacity
160mAh

Frequency Response
2.402 – 2.480 GHz

OKER BT-152
หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม

ระบบเสียงตอบสนองผ่าน
คลื่นความถี่ 2.402 – 2.480 GHz 
พร้อมทัง้มไีมโครโฟนในตัว เพือ่รองรบั
การสนทนาผ่านทางโทรศพัท์ ใช้งาน
ได้ไกลแม้ห่างจากตัวเครื่องบน
ระยะ 10 เมตร มาพร้อมกบัแบตเตอรี่
ในตัวขนาด 160mAh ที่สามารถ
เล่นเพลงได้นานต่อเนือ่งสงูสดุ 7 ช่ัวโมง 
สนทนาได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง และ
ระยะเวลาในการชาร์จไฟ 3 ชั่วโมง 

การเริ่มต้นใช้งานให้ท�าการ
เปิดสัญญาณ Bluetooth ที่ตัวหูฟัง
โดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 วินาที และ
เมื่อสังเกตเห็นแล้วว่าเป็นไฟกระ
พริบสีแดงสลับน�้าเงิน จากนั้นให้
ท�าการเปิดสัญญาณ Bluetooth 
ที่ โทรศัพท์มือถือ แล้วจับคู ่กับ
สัญญาณที่ช่ือว่า OKER BT-152 
ก็จะสามารถใช้งานได้ในทันที 

จากการใช ้งานเล ่นเพลง  

บ่อยครัง้ทีเ่ราใช้หฟัูงแบบ
มีสาย มักจะพบปัญหาสายพันกัน 
ท�าให้เสยีเวลากว่าจะหยบิมาใช้งาน 
หรือ มีสายมาเกะกะในการท�า
กิจกรรมต่างๆ ท�าให้การท�ากิจกรรม
ไม่คล่องตวัเท่าทีค่วร จงึได้มีการน�า
เทคโนโลยีแบบไร้สาย โดยอาศัย
คลื่นสัญญาณ Bluetooth ใส่ในตัว
หฟัูง ให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตวั
มากยิ่งขึ้น

การออกแบบหูฟัง OKER 
BT-152 ได้มกีารพัฒนาในส่วนต่างๆ 
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค
ปัจจุบัน ได้หลากหลายกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่รักการ
ออกก�าลงักาย จะใส่วิง่ ป่ันจกัรยาน 
หรอื เดนิเท่ียวตามสถานท่ีต่าง  ๆกเ็ท่ห์ 
ดดูมีีสไตล์ เนือ่งจากตวัหฟัูงจะเป็น
แบบท่ีคาดเก่ียวกับใบหู ท�าให้ไม่
หลุดง่ายในขณะใช้งาน พร้อมด้วย
สีสัน โดนใจทุกเพศ ทุกวัย

ให้ความคล่องตัวในการท�างานโดย
ไม่ต้องมีสายมาเกะกะ พร้อมท้ัง 
ให้เสียงที่คมชัดเพลิดเพลินไปกับ 
การฟังเพลง

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ให้พลังเสียงได้อย่างคมชัด แม้อยู่
ห่างจากตัวเครื่องเป็นระยะไม่เกิน 
10 เมตร ก็ส่งสญัญาณได้อย่างราบรืน่ 
ไม่มสีะดดุ นอกจากนีแ้ล้วบนตวัหฟัูง 
OKER BT-152 ยังมีปุ่มควบคุมใน
การเล่นเพลง ที่สามารถสั่งงานได้
โดยตรงจากตวัหฟัูง ประกอบไปด้วย 
ปุ่มเพิ่มเสียง จะท�าหน้าที่ทั้งเป็น 
ตัวเพิ่มเสียง และ ตัวเลือกในการ
เล่นเพลงถดัไป, ปุม่ลดเสยีง สามารถ
เป็นได้ทัง้ ตวัลดเสยีง และ ตวัเลอืก
ในการเล่นเพลงก่อนหน้านี,้ ปุ่ม Power 
จะท�าหน้าที่เป็น ตัวเล่นเพลงหรือ
หยุดเพลงช่ัวคราว นอกจากนี้ยัง
สามารถรองรับสายสนทนา เมื่อมี
สายโทรเข้ามา ก็สามารถรับได้
ทนัทีโดยการกดปุม่ Power ให้เสยีง
และรับฟังได้อย่างชัดเจน สามารถ
สนทนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ต้องควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปุ่ม Power ในการเปิด-ปิด หรือ 
รบั-วาง สายสนทนา

จับคูส่ญัญาณ Bluetooth ในช่ือว่า 
OKER BT-152

ราคา760บาท

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

Interface
USB

Material
Metal 

Anti-Ghosting
19Key

Multimedia 

Function Key
10

OKER K86
จัดชุดเข้ากับอุปกรณ์เกมมิ่งได้อย่างลงตัว

กลไกในรูปแบบของแมคคานิคอล 
แม้ว่าจะไม่ใช่แมคคานิคอล ของ 
Cherry MX Switch แต่ก็ให้การ
สมัผสัได้เสมอืนราวกบัได้ใช้แมคคา
นคิอลแท้ๆ ทัง้กลไก และเสยีงทีใ่ห้
มติขิองความเป็นเกมมิง่ นอกจากนี้
ยงัได้มกีารยงิเลเซอร์ทีบ่นแป้นคย์ีบอร์ด 
บนปุ่มต่างๆ เพือ่เพิม่ความชัดเจน
ในการมองเห็นปุ่ม และเพิ่มความ
ทนทานต่อการซดีจางของตวัอักษร
บนปุม่ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วตัวปุ่มยังมา
พร้อมกับฟังก์ชัน Anti-Ghosting 
ให้สามารถกดใช้งานพร้อมกันได้
สูงสุด 19 ปุ่มพร้อมกันอีกด้วย

ในการใช้งานปุ่มฟังก์ชัน จะ
เป็นเสมือนคีย์ลัดที่ช่วยให้ใช้งาน 
ได้อย่างรวดเรว็ย่ิงขึน้ โดยใช้ปุม่ Fn 
คู่กับปุ่มต่างๆ โดยจะใช้งานด้าน
มัลติมีเดียได้มากถึง 12 ฟังก์ชัน 
ด้วยกันประกอบไปด้วย Fn+F1 
เปิดโปรแกรมเล่นเพลง, Fn + F2 
ลดเสียง, Fn+F3 เพิ่มเสียง, Fn+F4 
ปิดเสยีง, Fn+F5 หยดุเพลง,  Fn+F6 

เตมิเตม็สสีนัไปกบัคย์ีบอร์ด
พันธุ ์ แกร ่ งจาก OKER K86  
ทีอ่อกแบบมาให้มรีปูลกัษณ์ ฟังก์ชัน
การใช้งานทีโ่ดนใจให้กบัเหล่าเกมเมอร์ 
ที่อยากจะจัดชุดเกมมิ่งเกียร์ให้กับ
คอมพิวเตอร์สุดโปรดของคุณ ให้ดู
โดดเด่นมีสไตล์มากยิ่งขึ้น

OKER K86 เป็นคีย์บอร์ดใน
รปูแบบ Full Size มาพร้อมโครงสร้าง
ฐานรองปุ่มที่ท�าจากเหล็ก ให้ดูมี
ความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น พร้อม
ด้วยแผงปุ่มถูกติดตั้งด้วยไฟ LED 
เรียงสีตามรูปแบบของสีรุ้ง ที่จะ
ช่วยอพัเกรดให้ดนู่าใช้งานมากยิง่ข้ึน 
นอกจากนีแ้ล้วปุม่ส�าหรบัการใช้งาน
ก็มีมาให้เลือกใช้ได้อย่างครบถ้วน 
เสรมิด้วยปุม่ฟังก์ชนั ส�าหรบัการใช้งาน
ด้านมัลติมีเดีย ให้ใช้งานได้สะดวก
รวดเร็วโดยไม่ต้องปรับแต่งผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ เสริม
ด้วยปุม่ส�าหรบัการปรบัแต่งไฟ LED 
เพือ่ให้สามารถแสดงผลในรปูแบบ
ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ทางด้านกลไกของปุ่ม จะใช้

ปุ ่มกดการใช้งานตอบสนองได้
อย่างดเียีย่ม ไม่ต้องออกแรงมากก็
สามารถสั่งงานได้อย่างแม่นย�า

Value
Quality
Easy to Use
Performance

เล่นเพลงก่อนหน้า, Fn+F7 เล่น/
หยดุเพลงชัว่คราว, Fn+F8 เล่นเพลง
ถัดไป, Fn+F9 เปิดอีเมล, Fn+F10 
เป ิดเว็บบราวเซอร ์ ,  Fn+F11  
ล็อกวินโดวส ์  และ Fn+F12  
เครือ่งคดิเลข นอกจากนีย้งัสามารถ
ปรับแต่งการใช ้งานส่วนต่างๆ  
บนคย์ีบอร์ดได้ เช่น ปรับแต่งไฟ LED, 
การสลบัปุม่ลกูศร กับ ปุม่ WASD   
ได้ตามต้องการ

การใช้งาน จะเชือ่มต่อด้วยพอร์ต
แบบ USB ใช้สายแบบเชือกถักที่มี
ความแข็งแรงทนทาน พร้อมด้วย
คุณสมบัติ Plug & Play ที่สามารถ
เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที โดยไม่
ต้องลงแผ่นไดร์เวอร์ จากการที่ได้
ทดสอบใช้งาน ในขณะพมิพ์ข้อความ 
OKER K86 สามารถตอบสนอง 
ได้อย่างแม่นย�าในทกุๆ ตวัอกัษร  
การเล่นเกมอย่าง CS:GO หรือ 
DOTA2 กดได้อย่างคล่องตวั แม้ไม่ต้อง
ออกแรงกดมากก็สามารถสั่งงาน 
ได้อย่างที่ใต้องการ

กลไกแบบแมคคานคิอล

ปุ่มฟังก์ชันมลัตมิเีดยี

ราคา1,100บาท
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