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OKER ภูมใิจนำเสนอสดุยอดหูฟงในรุน X-95 
ทีท่ำออกมาเอาใจคอมเกมโดยเฉพาะ เพ่ืออรรถรส
การเลนเกม และความบันเทิงที่สมบูรณแบบ  
รองรับสยีงเซอรราวรอบทิศทางกับไดรฟเวอร 6 ชดุ 
ใหระบบเสียงแบบ 5.1 แชนแนล แทๆ ที่สามารถ
แยกรอบทิศทางไดอิสระชวยใหผูฟงสัมผัสกับ
บรรยากาศที่สมจริง เสมือนเขาไปอยูรวมใน
เหตุการณนั้นจริงๆ จึงใหความรูสึกท่ีเหนือกวาชุด
หูฟงแบบ 2.0 แชนแนลท่ัวๆ ไป        

หลายๆ ผลิตภัณฑของ OKER จะคุนเคยกัน
ดีไซนในรูปแบบท่ีคุมคาราคาไมแพงนัก บรรจุ
ภัณฑอาจจะไมหรูหราเทากับสินคาระดับไฮเอนด
จากตางประเทศ แตสำหรับ OKER X-95 น้ันออก
แบบมาไดดีทีเดียว เ ร่ิมตั้งแตรูปลักษณบรรจุ
ภัณฑภายนอก จนถึงภายใน โดยมาพรอม
กระเปาผาสีดำอยางดี สำหรับใสชุดหูฟงเมื่อ
ตองการพกพาติดตัวไปใชงานกับพีซีเคร่ืองอื่นๆ 
ซึ่งตองบอกวาหรูหราคุมคาทีเดียวครับ  

เมื่อเปดเขาไปภายในกระเปาสีดำจะพบกับ
ชุดหูฟงขนาดใหญ (Full-size) มาพรอมดีไซนที่
สวยงามนาใชงาน วัสดุตางๆ ลวนดูดีมีความแข็ง
แรง ใชงานไดทนทาน ตอบสนองการใชงานไดดี
ทุกรูปแบบ และออกแบบใหใชงานไดดีกับทุก
สรีระแมศีรษะจะมีรูปทรงที่แตกตางกันก็สามารถ
ปรับใหเขารูปไดพอดี โดยสามารถท่ีจะปรับระดับ
ไดขางละ 10 ระดับเลยทีเดียว จึงไมตองกังวนวา
จะสวมใสไมกระชับ หรือไมสะดวกเม่ือใชงานเปน
เวลานาน และที่กานหูฟงจะมีฟองน้ำรองไวอีกชั้น
เพ่ือใหความรูสึกสบายเวลาสวมใส ทำใหไม
ระคายเคือง สายสัญญาณมีความยาวมากถึง  
3 เมตร ชวยใหเปนอิสระในการใชงานกับพ้ืนท่ี
กวาง พรอมชุดปรับระดับเสียงท่ีสายสัญญาณท่ี
ครบครนั พรอมไฟ LED โชวสถานะไวอยางชัดเจน  

ดวยความท่ี OKER X-95 ออกแบบเปนชดุหู
ฟงในระบบเซอรราว 5.1 แชนแนลแทๆ  จงึตองตอง
ออกแบบท่ีครอบหูใหมีขนาดใหญ เพ่ือที่จะติดต้ัง
ไดรฟเวอรไดครบทั้ง 6 ชุด เพ่ือทำหนาท่ีถายทอด
พลังเสียงกระห่ึมแบบรอบทศิทาง ซึง่ภายในหูฟงจะ
ม ี IO chip สำหรบัถอดรหสัเสยีงทีส่งมาจากเครือ่ง
พีซ ีหรอืโนตบุก ทีส่ำคัญฟองน้ำท่ีครอบหไูดรบัการ
ออกแบบใหมใหมีความกระชับ และถายทอดราย
ละเอียดเสียงไดครบถวน นอกจากน้ันแลวท่ีหูฟง
ดานซายจะมีไมคสำหรับพูดคุยส่ือสารกับกลุม
เพ่ือนๆ ขณะเลนเกมอีกดวย เพ่ือความสมบูรณ
แบบสำหรบันักเลนเกมโดยเฉพาะ  

ชุดไดรฟเวอรที่ทำหนาท่ีถายทอดระบบเสียง
เซอรราวท้ัง 6 ชุด ถูกติดตั้งไวภายในโดยมีขนาด 
และคาการตอบสนองที่แตกตางกันดังน้ี Front 
ขนาด 40 มลิลเิมตร มคีาความตานทาน 32 โอหม 
ตองสนองความถ่ีเสียงไดตัง้แต 18-22KHz, Center 
ขนาด 30 มลิลเิมตร มคีาความตานทาน 32 โอหม 
ตองสนองความถีเ่สยีงไดตัง้แต 20-22KHz, Rear 
ขนาด 30 มิลลิเมตร มีคาความตานทาน  
32 โอหม ตองสนองความถ่ีเสียงไดตั้งแต 20-
22KHz และ Subwoofer ขนาด 40 มิลลิเมตร มี
คาความตานทาน 16 โอหม ตองสนองความถ่ี
เสียงไดตั้งแต 10-400KHz   

OKER X-95 ออกแบบมาใหใชงานงาย 
เพียงแคใชเวลาเช่ือมตอกับพีซีผานพอรต USB 
ไมถึง 30 วินาทีก็พรอมใชงานไดทันที โดยไมตอง
ลงไดรวเวอรเพ่ิม สวนการตอบสนองขณะใชงาน
ทั้งเลนเกม และดูหนังกับระบบเสียงเซอรราวน้ัน
ทำออกมาไดประทับใจครับ โดยเฉพาะการแยก
สัญญาณจากดางหลังมาดานหนา และการ
ถายทอดรายละเอียดเสียงในชวงความถ่ีระดับ
กลางมีความโดดเดนเปนท่ีนาพอใจ ชวยให
บรรยากาศการเลนเกมใหความรูสึกท่ีดี สวน
ความถี่เสียงต่ำ และเสียงสูงยังทำไดไมดีเทาท่ีควร 
ใหความรูสึกวาขาดรายละเอียด มิติตางๆ ไปนัก
แตหากเม่ือเทียบกับราคาจำหนายแลวถือวา 
OKER X-95 นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว 

OKER X-95 v2010 5.1CH Gaming Headset 
สัมผัสกับพลังเสียงท่ีสมจริง และกระหึ่มแบบรอบทิศทางท่ีสมบูรณแบบ 

ระบบเซอรราวทำไดด ีแยกแยะแชนแนลเสียงไดแมนยำ แตรายละเอียดเสยีงตางๆ ไมสามารถถายทอดออกมาไดดเีทาทีค่วร  
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OKER U945 อีกหน่ึงชุดหูฟงคุณภาพสูงใน
ตระกูล Headphone for Gaming Series จาก 
OKER เอาใจนักเลนเกมโดยเฉพาะ ใหพลังเสียง
กระห่ึมไดสูงสุด 7.1 แชนแนล ซึ่งระบบเสียงเซอร
ราวท่ี OKER นำมาใชถือวาเปนระบบเสียงท่ีให
ความสมจริงไดมากท่ีสุดในปจจุบัน ทั้งระบบเสียง
ในโรงหนังชั้นนำ และระบบเสียงโฮมเธียเตอร
ภายในบาน ซึ่งสตูดิโอตางๆ ก็สนับสนุนการ
บันทึกเสียงท่ีสมจริงนี้ เชนเดียวกัน รวมไปถึง
วงการเกมก็ใหความสำคัญกับระบบเสียงท่ีสมจริง 
เพ่ือใหผูเลนไดรับบรรยากาศ และอารมณความ
รูสึกท่ีสมจริง เสมือนเขารวมอยูในเหตุการณ 
นั้นจริงๆ  

OKER U945 มีดีไซนท่ีสวยงาม ดูล้ำสมัย
เหมาะสำหรับตลาด Gaming มากทีเดียว โดยใช
โทนสีขาวท่ีดูเรียบงาย แตแฝงไวดวยความหรูหรา
ดวยการเคลือบเงาท่ีผิวชั้นนอก และวัสดุโดยรวม
ก็เลือกใชวัสดุเกรดดีเพ่ือความแข็งแรงทนทาน 
สามารถใชงานไดทุกสถานการณ พรอมออกแบบ
ใหปรับระดับเพ่ือความกระชับกับสรีระไดอยาง
ลงตัว และมีฟองน้ำขนาดพอเหมาะไวที่ดานบน
เพ่ือใหมีความรูสึกนุมนวลเมื่อสัมผัส สวมใสได
นานโดยไมระคายผิวหนัง  

สวนสายสัญญาณท่ีออกแบบมาใหเช่ือมตอ
กับเคร่ืองพีซีนั้น มีความยาวมากถึง 2.9 เมตร 
ชวยใหการใชงานบนพ้ืนท่ีกวางๆ เปนไปดวย
ความสะดวก ไมอึดอัดหรือจำกัดพ้ืนท่ีในวงแคบๆ 
โดยอินเทอรเฟสเช่ือมตอเครื่องพีซีเปนพอรต USB 
มีชิพถอดรหัสสัญญาณเสียงในตัว ทำงานรวมกับ
โปรแกรม 7.1 Sound Effect Gaming Headset 
และมีปุมควบคุมโวลุมเสียงขนาดใหญที่สาย
สัญญาณอีกดวย ชวยใหใชงานไดสะดวก  

สำหรับโปรแกรม 7.1 Sound Effect Gaming 
Headset ออกแบบใหควบคุม และปรบัตัง้คาตางๆ 
ของระบบเสยีงไดงายๆ และมคีวามละเอียดในการ
ใชงานสูง สามารถปรับเอฟเฟคเสียงในรูปแบบ
ตางๆ และระบบเสียงใหเขากับความตองการ
ขณะน้ันไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการใชระบบ
เสียง 7.1 แชนแนล (แบบ Virtual Speaker 
Shifter) สำหรับการดูหนัง เลนเกม หรือใชงาน 
2.0 แชนแนล สำหรับการฟงเพลง   

OKER U945 ใหพลังเสียงท่ีกระห่ึมสะใจกับ
ยานความถ่ีเสียงท่ีครบทกุระดับตัง้แต 18Hz-22KHz 
โดยใชไดรฟเวอรขนาด 40 มิลลิเมตร เปนสวน
สำคัญในการถายทอดรายละเอียดเสียงเบส 

กลาง และเสียงสูง โดยมีคาความตานทานภายใน
ที่ 32 โอหม คาความไวในการตอบสนองท่ี 89dB 
(+-3dB) จึงสามารถนำไปใชงานรวมกับเคร่ืองพีซี 
และโนตบุกไดสบาย  

สวนไมคท่ีติดตั้งไว ท่ีชุดหูฟงดานซายน้ัน 
ออกแบบใหปรับระดับไดอิสระมากถึง 180 องศา 
เพ่ือความสะดวก ไมเกะกะเวลาใชงาน และ
สามารถบิดทีก่านไดตามถนดั ภายในใชไดรฟเวอร
รับสัญญาณเสียงขนาด 4 x 1.5 มิลลิเมตร แบบ 
Omnidirectional มคีาความตานทานภายในท่ี 2.2 
โอหม และคาความไวเสียงท่ี -38dB (+-3dB) จงึให
เสียงท่ีคมชดั แมมเีสียงภายนอกรบกวนมากก็ตาม  

OKER U945 นับวาเปนชุดหูฟงที่ใหราย
ละเอียดเสียงไดดี แมระบบเสียง 7.1 แชนแนลจะ
เปนแบบ Virtual Speaker Shifter ก็ตาม แตการ
แยกแชนแนลเสียงกลับทำไดแมนยำ ใหความรูสึก
โอบลอมรอบทิศทางไดดี ทั้งการเลนเกมและ 
ดูหนังดวยไฟล HD เสียงเบส เสียงกลางถายทอด
ออกมาไดอยางตอเน่ือง ชวยใหบรรยากาศการ
เลนเกม และดูหนังมีอรรถรสมากข้ึน เทียบเทากับ
ชุดลำโพง 5.1 แชนแนลระดับกลางๆ ไดสบาย 
สวนเสียงสูงยังทำไดไมดีนัก ใหความรูสึกวาขาด
รายละเอียดและมิติไปพอสมควร จะตองปรับ 
เอฟเฟคในโปรแกรมชวย จึงใหบรรยากาศ และ 
น้ำเสียงสมดุลกัน ฟงไดสบายมากข้ึน  

OKER U945  
เราใจไปกับพลังเสียงรอบทิศทางท่ีสมจริงย่ิงกวา 

ดไีซนสวยงามนาใชงาน พลงัเสียงกระหึม่ไดบรรยากาศท่ีสมจรงิ 

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

Result 87% 

12 650320GB ราคา 22 990

87% OKER
U945


