PRODUCT TEST

panupong@buycoms.com

OKER BT-152

หูฟังแบบไร้สาย เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรม
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

บ่อย

ครัง้ ทีเ่ ราใช้หฟู งั แบบ
มีสาย มักจะพบปัญหาสายพันกัน
ท�ำให้เสียเวลากว่าจะหยิบมาใช้งาน
หรื อ มี ส ายมาเกะกะในการท� ำ
กิจกรรมต่างๆ ท�ำให้การท�ำกิจกรรม
ไม่คล่องตัวเท่าทีค่ วร จึงได้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย โดยอาศัย
คลื่นสัญญาณ Bluetooth ใส่ในตัว
หูฟงั ให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น
การออกแบบหู ฟ ั ง OKER
BT-152 ได้มกี ารพัฒนาในส่วนต่างๆ
เพื่ อ ตอบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ใ นยุ ค
ปัจจุบัน ได้หลากหลายกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่รักการ
ออกก�ำลังกาย จะใส่วงิ่ ปัน่ จักรยาน
หรือ เดินเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ ก็เท่ห์
ดูดมี สี ไตล์ เนือ่ งจากตัวหูฟงั จะเป็น
แบบที่คาดเกี่ยวกับใบหู ท�ำให้ไม่
หลุดง่ายในขณะใช้งาน พร้อมด้วย
สีสัน โดนใจทุกเพศ ทุกวัย

ระบบเสี ย งตอบสนองผ่ า น
คลื่นความถี่ 2.402 – 2.480 GHz
พร้อมทัง้ มีไมโครโฟนในตัว เพือ่ รองรับ
การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ใช้งาน
ได้ ไ กลแม้ ห ่ า งจากตั ว เครื่ อ งบน
ระยะ 10 เมตร มาพร้อมกับแบตเตอรี่
ในตัวขนาด 160mAh ที่สามารถ
เล่นเพลงได้นานต่อเนือ่ งสูงสุด 7 ชัว่ โมง
สนทนาได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง และ
ระยะเวลาในการชาร์จไฟ 3 ชั่วโมง
การเริ่มต้นใช้งานให้ท�ำการ
เปิดสัญญาณ Bluetooth ที่ตัวหูฟัง
โดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 วินาที และ
เมื่อสังเกตเห็นแล้วว่าเป็นไฟกระ
พริบสีแดงสลับน�้ำเงิน จากนั้นให้
ท�ำการเปิดสัญญาณ Bluetooth
ที่ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แล้ ว จั บ คู ่ กั บ
สัญญาณที่ชื่อว่า OKER BT-152
ก็จะสามารถใช้งานได้ในทันที
จากการใช้ ง านเล่ น เพลง

ให้พลังเสียงได้อย่างคมชัด แม้อยู่
ห่างจากตัวเครื่องเป็นระยะไม่เกิน
10 เมตร ก็สง่ สัญญาณได้อย่างราบรืน่
ไม่มสี ะดุด นอกจากนีแ้ ล้วบนตัวหูฟงั
OKER BT-152 ยังมีปุ่มควบคุมใน
การเล่นเพลง ที่สามารถสั่งงานได้
โดยตรงจากตัวหูฟงั ประกอบไปด้วย
ปุ่มเพิ่มเสียง จะท�ำหน้าที่ทั้งเป็น
ตัวเพิ่มเสียง และ ตัวเลือกในการ
เล่นเพลงถัดไป, ปุม่ ลดเสียง สามารถ
เป็นได้ทงั้ ตัวลดเสียง และ ตัวเลือก
ในการเล่นเพลงก่อนหน้านี,้ ปุม่ Power
จะท�ำหน้าที่เป็น ตัวเล่นเพลงหรือ
หยุดเพลงชั่วคราว นอกจากนี้ยัง
สามารถรองรับสายสนทนา เมื่อมี
สายโทรเข้ า มา ก็ ส ามารถรั บ ได้
ทันทีโดยการกดปุม่ Power ให้เสียง
และรับฟังได้อย่างชัดเจน สามารถ
สนทนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ต้องควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปุม่ Power ในการเปิด-ปิด หรือ
รับ-วาง สายสนทนา

จับคูส่ ญ
ั ญาณ Bluetooth ในชือ่ ว่า
OKER BT-152

760บาท

ราคา

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
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Value
Quality
Easy to Use
Performance
ให้ความคล่องตัวในการท�ำงานโดย
ไม่ต้องมีสายมาเกะกะ พร้อมทั้ง
ให้เสียงที่คมชัดเพลิดเพลินไปกับ
การฟังเพลง

TEST PRODUCT

panupong@buycoms.com

OKER K86

จัดชุดเข้ากับอุปกรณ์เกมมิ่งได้อย่างลงตัว
เติม

LED-Backlight
Rainbow LED

Interface
USB

Material
Metal

Anti-Ghosting
19Key

Multimedia
Function Key
10

เต็มสีสนั ไปกับคียบ์ อร์ด
พั น ธุ ์ แ กร่ ง จาก OKER K86
ทีอ่ อกแบบมาให้มรี ปู ลักษณ์ ฟังก์ชนั
การใช้งานทีโ่ ดนใจให้กบั เหล่าเกมเมอร์
ที่อยากจะจัดชุดเกมมิ่งเกียร์ให้กับ
คอมพิวเตอร์สุดโปรดของคุณ ให้ดู
โดดเด่นมีสไตล์มากยิ่งขึ้น
OKER K86 เป็นคีย์บอร์ดใน
รูปแบบ Full Size มาพร้อมโครงสร้าง
ฐานรองปุ่มที่ท�ำจากเหล็ก ให้ดูมี
ความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น พร้อม
ด้วยแผงปุ่มถูกติดตั้งด้วยไฟ LED
เรียงสีตามรูปแบบของสีรุ้ง ที่จะ
ช่วยอัพเกรดให้ดนู า่ ใช้งานมากยิง่ ขึน้
นอกจากนีแ้ ล้วปุม่ ส�ำหรับการใช้งาน
ก็มีมาให้เลือกใช้ได้อย่างครบถ้วน
เสริมด้วยปุม่ ฟังก์ชนั ส�ำหรับการใช้งาน
ด้านมัลติมีเดีย ให้ใช้งานได้สะดวก
รวดเร็วโดยไม่ต้องปรับแต่งผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ เสริม
ด้วยปุม่ ส�ำหรับการปรับแต่งไฟ LED
เพือ่ ให้สามารถแสดงผลในรูปแบบ
ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ทางด้านกลไกของปุ่ม จะใช้

กลไกในรูปแบบของแมคคานิคอล
แม้ว่าจะไม่ใช่แมคคานิคอล ของ
Cherry MX Switch แต่ก็ให้การ
สัมผัสได้เสมือนราวกับได้ใช้แมคคา
นิคอลแท้ๆ ทัง้ กลไก และเสียงทีใ่ ห้
มิตขิ องความเป็นเกมมิง่ นอกจากนี้
ยังได้มกี ารยิงเลเซอร์ทบี่ นแป้นคียบ์ อร์ด
บนปุม่ ต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความชัดเจน
ในการมองเห็นปุ่ม และเพิ่มความ
ทนทานต่อการซีดจางของตัวอักษร
บนปุม่ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วตัวปุ่มยังมา
พร้อมกับฟังก์ชัน Anti-Ghosting
ให้สามารถกดใช้งานพร้อมกันได้
สูงสุด 19 ปุ่มพร้อมกันอีกด้วย
ในการใช้งานปุ่มฟังก์ชัน จะ
เป็นเสมือนคีย์ลัดที่ช่วยให้ใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยใช้ปมุ่ Fn
คู่กับปุ่มต่างๆ โดยจะใช้งานด้าน
มัลติมีเดียได้มากถึง 12 ฟังก์ชัน
ด้วยกันประกอบไปด้วย Fn+F1
เปิดโปรแกรมเล่นเพลง, Fn + F2
ลดเสียง, Fn+F3 เพิ่มเสียง, Fn+F4
ปิดเสียง, Fn+F5 หยุดเพลง, Fn+F6

เล่นเพลงก่อนหน้า, Fn+F7 เล่น/
หยุดเพลงชัว่ คราว, Fn+F8 เล่นเพลง
ถัดไป, Fn+F9 เปิดอีเมล, Fn+F10
เปิ ด เว็ บ บราวเซอร์ , Fn+F11
ล็ อ กวิ น โดวส์ และ Fn+F12
เครือ่ งคิดเลข นอกจากนีย้ งั สามารถ
ปรั บ แต่ ง การใช้ ง านส่ ว นต่ า งๆ
บนคียบ์ อร์ดได้ เช่น ปรับแต่งไฟ LED,
การสลับปุม่ ลูกศร กับ ปุม่ WASD
ได้ตามต้องการ
การใช้งาน จะเชือ่ มต่อด้วยพอร์ต
แบบ USB ใช้สายแบบเชือกถักที่มี
ความแข็งแรงทนทาน พร้อมด้วย
คุณสมบัติ Plug & Play ที่สามารถ
เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที โดยไม่
ต้องลงแผ่นไดร์เวอร์ จากการที่ได้
ทดสอบใช้งาน ในขณะพิมพ์ขอ้ ความ
OKER K86 สามารถตอบสนอง
ได้อย่างแม่นย�ำในทุกๆ ตัวอักษร
การเล่นเกมอย่ า ง CS:GO หรื อ
DOTA2 กดได้อย่างคล่องตัว แม้ไม่ตอ้ ง
ออกแรงกดมากก็สามารถสั่งงาน
ได้อย่างที่ใต้องการ

กลไกแบบแมคคานิคอล

ปุม่ ฟังก์ชนั มัลติมเี ดีย

1,100บาท
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Value
Quality
Easy to Use
Performance
ปุ ่ ม กดการใช้ ง านตอบสนองได้
อย่างดีเยีย่ ม ไม่ตอ้ งออกแรงมากก็
สามารถสั่งงานได้อย่างแม่นย�ำ



