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 มขีนาดเล็ก, ตดิตัง้ใชงานไดงาย, เปนตัวชีแ้บบเลเซอรใชสำหรับการ
พรีเซนตเตชัน่, เปนเมาสแบบไรสายมีความละเอียด 800 DPI 

OKER P-001 เปนอุปกรณแบบ Remote 
Control หรือจะเรียกวา Wireless Mouse ก็ไดที่มี
การออกแบบใหมีลักษณะท่ีแตกตางออกไปจาก
เมาสปกติ เน่ืองจากอปุกรณ OKER P-001 ออกแบบ
มาสำหรับการใชงานในลักษณะของพรีเซนตเตชัน่ 
มากกวา 

OKER P-001 เปนอุปกรณที่มีหลายฟงกชั่น 
การใชงานในอุปกรณตัวเดียว โดยสามารถใชงาน
เปนตัวชี้แบบเลเซอรสำหรับงานพรีเซนตเตช่ันได, 
OKER P-001 สามารถใชงานเปนเมาสแบบไร
สายท่ีมีความละเอียด 800 DPI, สามารถใชเปน
ตัวควบคุมการทำงาน PowerPoint และ สามารถ
ใชเปนรีโมทควบคุมการเลนมัลติมีเดียบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรไดดวย 

OKER P-001 สามารถใชเปนรีโมทควบคุม
ไดระยะไกลถึง 10 เมตรภายในอาคาร รองรับการ
ทำงานในระบบ Plug and Play และสามารถใช
รวมกันไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 98SE, 
ME, XP, Vista และ Windows 7 ได 

ลักษณะของ OKER P-001 ตัวอุปกรณ 
ออกแบบมาใหเปนโทนสีดำเขม ภาพรวมของตัว
อุปกรณมีลักษณะเปนสี่เหล่ียมผืนผา ดานบน 
จะเปนแถบมันวาวกับแถบดานวางไวดวยกัน
อยางลงตัว สวนบนเปน LED ขนาดเล็กท่ีแสดง
สถานะการทำงาน ถัดลงมามีตัวอักษร OFN โดย
สวนน้ีจะทำหนาท่ีเปนเมาสขนาดเล็กสำหรับใชใน
การเล่ือนพอยนเตอร, ถัดลงมาเปนปุมลูกศรสี่
ทิศทาง  ดานซายของเคร่ืองเปนปุม ON/OFF 
ดานขวาเปนปุม Vol- และ Vol+ สำหรับปรับ
ความดังของเสียง ดานลางมีลักษณะคลายไกปน
สำหรับใชในการกดยิงลำแสงชี้ในการนำเสนอ 
สวนทายเปนฝาเปด-ปดสำหรับใสถาน AA 2 กอน
และท่ีฝาปดน้ีมีชองสำหรับเก็บตัวรับสัญญาณท่ี
เปน USB ดวย 

ในการติดตั้งใชงานใหทำการเสียบตัวรับซึ่ง
เปน USB เขากับตัวเคร่ืองที่ตองการนำเสนอ เปด 
OKER P-001 เขาระบบ ON จากน้ันก็เริ่มใชงาน
ไดทันที ในการนำเสนอสามารถเลื่อนสไลดเดิน
หนาถอยหลังได ซึ่งนอกจากจะเปนสไลดแบบ 
Power Point แลวยังสามารถใชงานเปนไฟล PDF 
ก็ได โดยปุมลูกศรซาย-ขวาท่ีตัว OKER P-001 จะ
ทำหนาท่ีเหมือนกับการกด PageUp/PageDown 
แตถาตองการออกจากการนำเสนอใหกดท่ีปุม 
ESC ได หรือตองการท่ีจะปดหนาจอใหกดท่ีปุม B 

ติดตอ : บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จำกัด    
โทรศัพท : 0-2433-1437, 0-2883-2229                     เว็บไซต : www.crownthai.com 

86% 

สวนตรงบริเวณ OFN ผูใชงานสามารถใชนิ้ว
ในการเลื่อนรอบๆ ปุม OFN นี้เคอรเซอรเมาสที่
หนาจอจะเล่ือนตามซ่ึงสามารถใชในการควบคุม
การทำงานไดประมาณหน่ึงโดยที่ไมตองเดินกลับ
มาที่ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร และถาในการนำเสนอ
มีการใชลำโพงก็สามารถใช OKER P-001 ปรับ
ความดัง/เบาไดดวยเชนกัน สำหรับสวนของ
ลำแสงในการชี้ปุมกดที่เปนรูปไกปนสามารถกด
ทำงานไดสะดวกดี 

โดยรวม OKER P-001 เปนอุปกรณท่ีใชใน
การนำเสนอและสามารถทำงานไดสะดวก มฟีเจอร
ในการใชงานครบถวน 

 

OKER P-001 
ควบคุมการนำเสนองานไดดังใจ 

ราคา 900.- 

86% OKER
P-001
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 การเลนไฟลในฟอรแมทตางๆ ทำไดด ีไมมปีญหา แตการดูคลปิวีดโีอผาน
ยูทปู หากไดรบัการแกไขเสร็จ นบัวาเปนเคร่ืองเลนท่ีสมบรูณแบบจรงิๆ  

ในชวงท่ีแผนดิสก และเคร่ืองเลน Blu-ray 
disc ยังมีราคาแพง ผูใชงานท่ัวไปจึงหันมาเลือก
คบเคร่ือง HD Player ซึ่งจะมีราคาถูกกวา และมี
มากมายหลายรุนให เ ลือกใชงานตามความ
เหมาะสม สำหรับเครื่องเลน HD player ที่เรานำ
มาทดสอบใชงานครั้งน้ีจาก บริษัท คราวน 
คอมพิวเตอร จำกัด ในรุน HP73 มคีวามนาสนใจ
กับฟเจอรใหมๆ  มากทีเดียว โดยเฉพาะกับฟงกชัน่ 
การเลนไฟล HD และดาวนโหลดไฟล Torrent ได
ในตัว ทำใหมีความสะดวกสบายในการรับชม
ความบันเทิงท่ีครบ สมบูรณแบบมากย่ิงข้ึน ที่
สำคัญยังประหยัดคาไฟไดมากกวาเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรดาวนโหลดไฟลหลายเทาเลยทีเดียว 

 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ  

OKER HP73 HD Media Player มาพรอม
จอ LCD ขนาดใหญ สำหรับแสดงการทำงาน
ทั้งหมด และมีชอง Card reader (SD /MMC /
MS) สำหรับการอานไฟลมีเดียจากกลองวีดีโอ 
หรือกลองดิจิตอล เปนตน สวนท่ีดานขวามือจะมี
ชองใสฮารดดิสกขนาด 3.5 นิ้ว ให 1ชอง สามารถ
ถอด หรือเพ่ิมฮารดดิสกไดรวดเร็วโดยไมตองใช
เครื่องมืออื่นๆ มาชวย รองรับฮารดดิสกไดมากถึง 
2TB ใหความบันเทิงมีความตอเน่ืองไมสะดุด   

สำหรับการเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอก 
หรือเชื่อมตอกับจอ LCD TV ในรุนน้ีมีใหจุใจ ใช
งานกับ TV รุนเกา รุนใหมไดทั้งหมด ไมวาจะเปน
แบบแอนาลอก (Component, Composite) หรือ
แบบดิจิตอลกับพอรต HDMI (v1.3) สงสัญญาณ
ไดที่ความละเอียด 1080p เชนเดียวกับระบบเสียง
ที่สงสัญญาณแบบดิจิตอลไดสูงสุด 7.1 แชนแนล 
(Optical, Coaxial, HDMI) รวมไปถึงการเช่ือมตอ
กับ Harddisk External และเคร่ืองพีซีผานพอรต 
USB รวมท้ังหมด 3 ชดุ พอรต LAN (10 /100Mbps 
Auto-Negotiation Ethernet) สำหรับดาวนโหลด
ไฟล torrent และแชรขอมูลระหวาเครือขาย พรอม
พัดลมระบายความรอนขนาดอีก 1 ชุด จึงไมเปน
ปญหาสำหรับการเปดเคร่ืองทิ้งไวเปนเวลานาน   

OKER HP73 HD Media Player สนับสนุน
การเลนไฟลมีเดียในปจจุบันไดครบทุกฟอรแมท 
ทั้งรับภาพและเสียง จึงไมตองกังวนวาจะพลาด
หนัง หรือรายการโปรดไดเลย (ไฟลวีดีโอ mkv, ts, 
m2ts, tp, wmv,ifo, iso, vob, dat, avi, mpg, 
mp4, mov, rm, rmvb, divx, xvid, flv เขารหัส
วีดีโอ: H.264, VC-1, MPEG1, MPEG2, 

ติดตอ : บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จำกัด     
โทรศัพท : 0-2433-1437, 0-2883-2229                     เว็บไซต : www.crownthai.com 

80% 

MPEG4, Divx, Xvid, FLV, RM/RMVB ไฟลออดโิอ 
MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC 
ไฟลภาพ: JPG, JPEG, BMP และอานซัพไตเต้ิล
ในแบบ sub, smi, ssa, srt, idx + sub ได) 

 
ผลการทดสอบ     

เคร่ืองเลน OKER HP73 HD Media Player 
สามารถเลนไฟลมีเดียในรูปแบบ Full HD ไดครบ
ทุกฟอรแมทจริงๆ และเลนไฟลขนาดใหญไดตอ
เน่ืองไมมีสะดุด สีสันดูสวยงาม อาจจะไมจัดจาน
สดใสเหมือนกับบางรุน แตก็อยูในเกณฑที่ยอมรับ
ได โดยเฉพาะการเลนไฟ .kmv และ m2ts ขนาด
ใหญ ทำใหไดบรรยากาศการพักผอน มีชีวิตชีวา
มากกวาเคร่ืองเลนดีวีดีทั่วไป และท่ีสำคัญระบบ
การสงสัญญาณเสียงยังมีให เลือกไดทั้งแจ็ค 
Coaxial และ Optical สงสัญญาณเสียงได
สมบูรณแบบเม่ือใหเคร่ือง AVR ถอดรหัส สวน
การดูยูทูป หรือรับฟงรายการวิทยุยังทำไดไมดีเทา
ที่ควร หากวามีการอัพเดทเฟรมแวรเร่ือยๆ (รุนน้ี
ทำได) ใหผูใชไดรับประโยชนสูงสุดจะดีมาก 
ทีเดียว 

 

OKER HP73 HD Media Player  
สัมผัสความคมชัดในแบบ Full HD 

ราคา 4,200.- 


