




PRODUCT  TEST panupong@buycoms.com

Product Size
465 x 215 x 35mm

Weight
1.4 kg

LED-Backlight
Multi Color

Interface
USB

Material
Metal 

Key Life
10 million

OKER NK800
คีย์บอร์ดพันธุ์แกร่ง เล่นเกมได้อย่างเร้าใจ

ได้อย่างรวดเรว็ โดยไม่ต้องลากเมาส์
สัง่งานผ่านทางหน้าจอคอมพวิเตอร์

การใช้งานปุ่มฟังก์ชันต่างๆ 
โดยการกดปุ่ม FN (ที่อยู่ติดกับปุ่ม 
Ctrl ฝั่งขวา) ควบคู่กับปุ่มต้ังแต่  
F1 – F12 ในการเลอืกใช้งานส่วนต่างๆ 
ประกอบไปด้วย FN+F1 เปิดใช้งาน
โปรแกรมเล่นมัลติมีเดีย, FN+F2 
เพิม่เสยีง, FN+F3 ลดเสยีง, FN + F4 
ปิดเสียง, FN + F5 หยุดเล่นเพลง, 
FN + F6 เล่นเพลงก่อนหน้า, FN + F7, 
เล่น/หยดุเล่นเพลงชัว่คราว, FN + F8, 
เล ่นเพลงถัดไป, FN+F9 เป ิด
โปรแกรมอีเมล, FN + F10 เปิด
หน้าโฮมเพจ, FN + F12 เปิดเครือ่ง
คิดเลข

คีย ์บอร์ด OKER NK800  
ยงัมาพร้อมกบัไฟ LED แบบไล่เรยีง
เฉดสใีนรปูแบบสเปกตรมั โดยสามารถ
เลือกปรับระดับความสว่างได้ตาม
ความต้องการ โดยการกด FN+ 
Page Up เพือ่เพิม่ความสว่าง หรอื 
กด FN+ Page Down เพ่ือลด 

เพิม่ประสบการณ์เล่นเกม
สุดมันส์ไปกับคีย์บอร์ด OKER 
NK800 ท่ีออกแบบมาเพือ่ให้เหล่า
บรรดาเกมเมอร์ได้สมัผัสกับอปุกรณ์
พันธุ์แกร่ง มีความแข็งแรงทนทาน 
พร้อมด้วยด้วยฟังก์ชันทีห่ลากหลาย 
โดดเด่นด้วยไฟ LED หลากหลายสี 
ที่เสริมความเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งได้
อย่างลงตัว  

คีย ์บอร์ด OKER NK800  
จัดในรูปแบบ Full Size มีขนาด 
465 x 215 x 35 มลิลเิมตร ใช้กลไก
เป็นปุ่มแบบยาง (Rubber) เมื่อกด
ลงไปจะให้การสมัผสัคล้ายปุม่แบบ 
Mechanical อีกทั้งยังให้การสัมผัส
ทีนุ่ม่นวล โดยไม่ต้องออกแรงกดมาก 
และมีเสียงรบกวนน้อย ม่ันใจได้
เลยว่าเสยีงท่ีกดลงไปจะไม่รบกวน
คนรอบข้างอย่างแน่นอน ส�าหรับ
บการใช้งานหลักๆ ก็จะเหมือน 
คีย์บอร์ดท่ัวๆไป แต่จะเพิ่มปุ ่ม
ฟังก์ชนั ทีช่่วยอ�านวยความสะดวก
ส� าหรับการใช ้ งานมัลติมี เดีย  

ออกแบบทุกอย่างได้อย่างลงตัว 
จะใช้ท�างานหรอืเล่นเกม กต็อบสนอง
ค�าสั่งการใช้งานได้อย่างแม่นย�า

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ความสว่าง หรือหากไม่ต้องการ
เปิดไฟ LED ก็สามารถเลือกกดปุ่ม
ทีม่สีญัลกัษณ์รปูหลอดไฟทีอ่ยูด้่าน
ข้างปุ่ม FN ได้ในทันที นอกจากนี้
ตัวคีย์บอร์ดยังเสริมความแข็งแรง
ด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็ก พร้อม
ด้วยระบบป้องกนัละอองน�า้ เพือ่ให้
มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน

ด้วยการเชื่อมต่อแบบ USB  
ทีม่คีวามยาวสายประมาณ 1.5 เมตร 
ที่มาพร้อมคุณสมบัติ Plug & Play 
สามารถใช้งานได้ทนัทหีลงัจากการ
เชื่อมต่อ โดยการทดสอบสามารถ
ตอบสนองค�าสั่งได้อย่างรวดเร็ว  
จะกดพิมพ์ช้าๆ หรอื เรว็ๆ กส็ามารถ
ใช้งานได้แบบไม่มปัีญหา เนือ่งจาก
กลไกนั้นมีความแข็งแรง รองรับ 
การกดได้มากถงึ 10 ล้านครัง้เลยทเีดยีว 
ส�าหรับการเล่นเกม Counter strike: 
Global offensive หรอื DOTA2 การ
เคลื่อนตัว ออกค�าสั่งต่างๆ ท�าได้
อย่างแม่นย�า

ปุ่มกลไกที่ให้การสัมผัสเสมือน 
Mechanical

ไฟ LED แบบไล่เฉดสี

ราคา1,060บาท
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Output 
5W +3W x2

SNR 
80dB

Interface 
3.5mm  

Material 
Plastic 

Frequency 
25Hz -20kHz 

Support 
PC, Notebook, Mobile phone

Power  
USB /DC 5V (600mA) 

OKER SP-689
ความบันเทิงในขนาดเล็กกะทัดรัด 

การน�าไปใช้งานกบัโน้ตบุก๊ท�าได้ลงตัว
ดีมาก ติดต้ังใช้งานได้สะดวกรวดเรว็ 
เพียงแค่เชื่อมต่อสาย USB เพื่อ
เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน แล้วกเ็ชือ่มต่อ
แจ็คออดิโอ 3.5 มิลลิเมตร เท่านี้ก็
พร้อมใช้งานทันที จะนั่งฟังเพลงดู
วีดีโอบนโต๊ะท�างาน หรือใช้งาน
ภายในบ้านก็ลงตัวเช่นเดียวกัน 
ส่วนการใช้งานกบัเครือ่งพซีเีดสก์ทอ็ป 
อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะ
สายสัญญาณของล�าโพงแซท
เทิลไลท์ให้มาสั้นไปนิด (ข้างละ  
40 เซนตเิมตร) ท�าให้การอ้อมหลบ
สิ่งกีดขวางเพื่อไปเชื่อมต่อล�าโพง
ซบัวเูฟอร์ใต้โต๊ะได้ยากมาก ต้องหา
อะไรมารองพื้นเพื่อให้ล�าโพงซับ 
วูเฟอร์สูงข้ึนจนกว่าจะเช่ือมต่อ 
กับล�าโพงแซทเทิลไลท์ในต�าแหน่ง
ที่ต้องการได้ 

ตามสเปคที่ข้างกล่องระบุไว้
ชดุเพาเวอร์แอมป์ทีต่ดิตัง้มาไว้ข้าง
ในของล�าโพงซับวูเฟอร์มีก�าลังขับ
รวมท้ังหมด 11 วตัต์ (5W + 3W x2) 
เท่าทีล่องเปิดฟังเพลง ดูคลปิวดีีโอ 

ความบันเทิงในรูปแบบ 
ท่ีเรียบง่ายใช้งานสะดวก และ 
มีขนาดที่เล็กกะทัดรัดพอเหมาะ  
ใช้งานในห้องนอน หรอืโต๊ะท�างาน
ส่วนตวักใ็ช้งานได้อย่างลงตวักบัชดุ
ล�าโพง OKER 2.1 USB Multimedia 
Desktop Speaker ในรหัสโมเดล 
SP-689 ที่มาพร้อมดีไซน์สวยงาม
น่าใช้งาน โดยมีสองสีให้เลือก 
คือสีด�า และลายไม้ (Wood Color) 
มชีดุเพาเวอร์แอมป์ในตัวขนาด 11 
วัตต์ พร้อมมีปุ่มเร่งโวลุ่มเสียงเบส
มาด้วย ใช้งานได้กบัคอมพวิเตอร์พซีี 
โน้ตบุ๊ก หรือน�าไปประยุกต์ใช้งาน
กับสมาร์ทโฟน แท็บเลต็กไ็ด้เช่นกนั 
เพราะชดุล�าโพงใช้ไฟขนาด 5 โวลต์
จากพอร์ต USB เท่านั้น (ใช้แหล่ง
พลังงานจากแบตเตอรี่ส�ารองก็ได้) 
ส่วนแจ็คออดโิอเป็นแบบมาตรฐาน
ขนาด 3.5 มิลลิเมตร ใช้งานกับ
อุปกรณ์เครื่องเล่นในปัจจุบันได้
แทบทั้งหมด  

ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดของ
ชุดล�าโพง OKER SP-689 ท�าให้

พลงัเสยีงอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไร
มากนกั แต่แลกมาด้วยราคาท่ีน่าคบหา 
และใช้งานง่ายไม่ได้มอีะไรทีซ่บัซ้อน 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

และดหูนงักถ็อืว่าอยูใ่นระดบัทีน่่าสนใจ 
มีมิติทั้งเสียงเบส เสียงกลาง และ
เสียงแหลมที่ถ่ายทอดออกมาจาก
ชุดล�าโพงทั้ง  3 ชิ้น แต่อาจจะไม่รู้
สึกว่ามีความกระห่ึมอะไรมากนัก 
เป็นเพราะว่าด้วยข้อจ�ากัดของ
แหล่งพลังงานจากพอร์ต USB  
ที่รับกระแสไฟฟ้าได้เพียง 5 โวลต์
และตัวล�าโพงซับวูเฟอร์ที่ให้มา 
มีขนาดเล็กเพียง 3 นิ้วเท่านั้น  
แต่ถ้าน�าไปเทียบกับล�าโพง 2.0 
แชนแนล ในระดับราคาหลักร้อย
เท่าๆ กันจะรู้สึกได้ว่ามีมิติที่น่าฟัง
มากกว่าอย่างชัดเจน และระบบ
เสียงที่ถ ่ายทอดออกมาจะเป็น
แบบโมโนเท่านั้น ไม่ได้เป็นระบบ
เสยีงสเตอรโิอเหมอืนกบัท่ีคาดหวัง
ไว้ในตอนแรก แต่คณุภาพโดยรวม
ส�าหรับการใช้งานพ้ืนฐานทัว่ไปใน
แบบที่เรียบง่าย ไม่ได้จริงจังกับ
ความสมจริงอะไรมากนักก็ลงตัวดี 
อกีทัง้ยังติดต้ังเคลือ่นย้ายได้สะดวก 
และมรีาคาถกู กถ็อืว่าเป็นตวัเลอืก 
ที่น่าสนใจ

มีโวลุ่มปรับเสียงเบสมาให้ด้วย

ซับวูเฟอร์ขนาด 3 นิ้วแบบยิงลงพื้น

ราคา520บาท
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