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OKER G-100 2.4G Wireless Headphone  

OKER G-100 เปนชุดหูฟงไรสายใหมลาสุด
ของ OKER ที่ออกแบบมาสำหรับใชงานกับเครื่อง
พีซีโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนพีซีเดสกทอป หรือ
คอมพิวเตอรโนตบุก เพ่ือความสะดวกสบายใน
การรับชมความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ไดทุกเวลา 
โดยไมรบกวนผูคนรอบขาง และระบบเชื่อมตอ
เปนแบบไรสายไมทำใหเกะกะ หรือเปนอุปสรรค
ในการใชงาน และที่สำคัญระบบการรับสง
สัญญาณระหวาง Receiver กับชุดหูฟงยังเลือก
ใชเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีขนาด 2.4GHz ที่มี
ความเสถียรสูง (Modulate: GFSK) ไมมี
สัญญาณอ่ืนๆ รบกวนได จึงใหคุณภาพเสียงท่ีดี
เชนเดิม ไมตางจากหูฟงแบบสาย 

 ชุดหูฟงไรสาย OKER G-100 2.4G 
Wireless Headphone ที่เราไดรับมาทดสอบจะมี
เพียง หูฟงไรสายสีขาว พรอม Receiver ขนาด
เล็ก 1 ชุด และสาย USB สำหรับชารจแบตเตอร่ี
ใหกับตัวหูฟงเทาน้ัน แตก็ไมเปนปญหาสำหรับ
การใชงาน สามารถพรอมใชงานไดทันทีโดยไม
ตองลงไดรวเวอร รองรับทั้ง Window XP และ 
Window 7  (32-bit, 64-bit) ดวยคุณสมบัติ Plug 
& Play นับวาเปนการออกแบบที่ดีทีเดียว ทำให
สะดวกตอการนำไปใชงานกับพีซีเคร่ืองอื่นๆ ได
ทันที โดยไมตองกังวนกับการพกพาแผนไดรวเวอร
ตดิตวัไปดวย  

OKER G-100 2.4G Wireless Headphone 
มาในโทนสีขาว ดีไซนเรียบงาย ดูสะอาดตานาใช
งานมากทีเดียว วัสดุโครงสรางเปนไฟเบอรเกรดดี
ใหความทนทาน และที่จุดสำคัญๆ จะมีสกรูยึดไว
อีกช้ันเพ่ือความแข็งแรงทนทาน ใชงานไดดีทุกรูป
แบบ โดยเฉพาะกับบริเวณท่ีออกแบบใหปรับ
เล่ือนขนาดความกวางของหูฟงจะมีสกรูขนาดเล็ก
ยึดไวมากถึง 6 ชุดตอขางเลยทีเดียว ทำใหมั่นใจ
ไดในระดับหน่ึงวามีความแข็งแรงไวใจไดแนนอน 
ชุดฟองน้ำยึดติดกับชุดหูฟงมีความนุมนวลมากที
เดียว ใหความรูสกึดีไมอดึอดัเมือ่สวมใสเปนเวลานาน  

OKER G-100 เปนชุดหูฟงไรสายขนาด half 
size พรอมไมคขนาดเล็ก สามารถถายทอดพลัง
เสียงตางๆ ไดสมบูรณครบถวนดวยการออกแบบ
ฟองน้ำใหมีขนาดใหญ และหนามากเปนพิเศษ 
ชวยรักษาคุณภาพเสียงไวครบถวนตรงตาม
ตนฉบับ นอกจากนั้นแลวที่ตัวหูฟงจะมีปุมกด
ควบคุมใหใชงานอีกดวย โดยจะเปนฟงกชั่นการ
ทำงานพ้ืนฐานสำหรับการดูหนัง ฟงเพลง ทั้งปุม
เพ่ิม-ลดเสียง, ปุมหยุดเพลง, เลนเพลง หรือกด
ยอน-ขามแทรคไดทั้งหมด ซึ่งจะชวยใหไดรับ

ความบันเทิงอยางแทจริง ไมตองเสียเวลามา
เปลี่ยนเพลงท่ีเคร่ืองพีซี  

OKER G-100 มาพรอมแบตเตอรี่ในตัว จึง
ไมตองกังวนเก่ียวกับปญหาเร่ืองแหลงพลังงาน 
และท่ีสำคัญทาง OKER ยังเลือกใชแบตเตอรี่ชนิด 
lithium ขนาด 40mA ที่มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก 
ใชงานไดนาน โดยการชารจผานสาย USB โดยใช
เวลาไมนานมากสำหรับการชารจแบตเตอรี่ใน
แตละครั้ง โดยจะมีไฟ LED สีแดงที่ตัวหูฟงโชว
สถานะขณะชารจแบตเตอร่ี เม่ือไฟ LED สีแดง
ดับลงแสดงวาแบตอรี่เต็มแลวพรอมใชงานทันที 
สำหรับอัตราการตอบสนองยานความถี่เสียงใน
การดูหนัง ฟงเพลง หรือความบันเทิงอื่นๆ OKER 
G-100 รองรับไดทั้งหมด โดยสามารถตอบสนอง
ความถี่ไดตั้งแต 50~15000HZ และมีคา 
50~15000HZ, S/N Ratio: >70dB และคาการ
สูญเสียของสัญญาณ (Separation) >50dB  

น้ำเสียงของชุดหูฟง OKER G-100 จะให
ความรูสึกนุมนวล ฟงสบาย แยกแยะเสียงซาย    
ขวาไดชัดเจน ถายทอดรายละเอียดเสียงเล็กๆ 
นอยไดดีพอสมควร มีความกลมกลืนของน้ำเสียง
เปนท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะกับเสียงต่ำ และเสียง
กลาง ที่ใหความชัดเจนไดลงตัว แมเปดฟงดวย
เสียงดังมากก็ตาม สวนเสียงสูงอาจจะขาดมติไิป
บาง แตก็พอยอมรบัไดกับชดุหูฟงแบบไรสาย 

อิสระของความบันเทิงท่ีไรขีดจำกัด   

83% 

 

Result 

เปนชดุหฟูงทีใ่หนำ้เสยีงไดกลมกลนื ฟงสบาย ใชงานไดลงตัวทัง้ดหูนงั และฟงเพลง  
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OKER DK-U2 เปน Docking Station หรือ
อาจจะเรียกวาบอกฮารดดิสกอีกรูปแบบหนึ่งที่ได
รับการออกแบบมาคอนขางดีมากๆ แมวาวัสดุที่
ใชจะเปนพลาสติกท้ังหมด แตในเรื่องความ
ทนทานน้ันหายหวงเพราะพลาสติกคอนขางมี
ความแนนหนา การเก็บรายละเอียดช้ินงานอยูใน
เกณฑดี มีความประณีตแตกตางจาก Docking 
Station รุนธรรมดาท่ีมีจำหนายอยูในทองตลาด
อยางชัดเจน บอดี้สีขาวดูเขากับยุคสมัย ไมโหล 
คลายๆ กับงานออกแบบของผลิตภัณฑจาก 
Apple ที่เรียบงายแตอยูไดนาน งายตอการใชงาน
ดวยการออกแบบชองสำหรับเช่ือมตอฮารดดิสกที่
มีความกวางพอเหมาะสำหรับการติดตั้งไดรฟ
ขนาด 3.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้วไดพอดีโดยไมคลอน 
ซึ่งในจุดน้ีผูผลิตไดมีการออกแบบชองสำหรับติด
ตั้งฮารดดิสกมาใหมากถึง 2 ชอง รองรับการใช
งานไดทั้งฮารดดิสก 2.5 นิ้วและ 3.5 นิ้ว เพ่ิม
ความสะดวกสบายใหกับผูใชงานไดทุกระดับ 
พรอมกันนั้นก็ยังมีความเขากันไดกับทุกระบบ
ปฏิบัติการไมวาจะเปน Windows7, Windows 
Vista, Windows XP, Windows 2000 และ Mac 
10.4 (ระบบปฏิบัติการท่ีเกากวาน้ันไมสนับสนุน) 

จุด เดน ท่ี ถือว า เปนความพิ เศษของตัว 
OKER Docking Station DK-U2 นี้ก็คือ การเพ่ิม
คอนเน็กเตอรแบบ e-SATA สำหรับเชื่อมตอ
ฮารดดิสกมาใหนั่นเอง สรางความยืดหยุนใน 
การทำงานไดคลองตัวมากย่ิงขึ้น เพราะอินเทอร
เฟสน้ีจะชวยใหการถายโอนขอมูลท่ีสูงกวาการ
เชื่อมตอแบบ USB2.0 ที่ถูกจำกัดอยูไวเพียงแค 
480 MB/s นอกจากน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมความ
สะดวกใหกับผูใชงานบนตัวของ OKER Docking 
Station DK-U2 ยังมีปุมฟงกชันสำหรับสำรอง
ขอมูล (One Touch backup Funtion) และ
สัญลักษณสถานะการทำงานพรอมไฟ LED มา
ใหอีกดวย ชวยใหการตรวจสอบสถานะการ
ทำงานของฮารดดิสกแตละตัวท่ีเชื่อมตอมีความ
สะดวก สบายมากย่ิงขึ้น ที่สำคัญฐานต้ังมีความ
มัน่คงแข็งแรง ไมลืน่ไหล ดวยการบุยางกันลืน่มาให
ทัง้ 4 มมุ เพ่ิมความมัน่ใจยามใชงานไดเปนอยางดี  

โดยในสวนของการบริโภคพลังงานน้ันก็อยู
ในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะตองทำการแปลงกระแส
ไฟฟาผาน Adapter DC 12V (AC100-240V) ที่
เปนมาตรฐานสากล จึงสามารถนำไปใชงานไดใน
หลายประเทศ สำหรับอุปกรณท่ีแถมมากับตัว 
OKER Docking Station DK-U2 จะประกอบไป

ดวย USB2.0 Cable, e-SATA Cable, Adapter, 
AC Cable, User Manual และ CD Driver ใน
กรณี ท่ี ระบบปฏิบั ติ การบาง ตัวห รือ เค ร่ือง
คอมพิวเตอรบางรุนไมสามารถมองเห็นตัวไดรฟ  

ในช ว งของการทดสอบเ พ่ือให การ วัด
ประสิทธิภาพของตัว OKER Docking Station 
DK-U2 มีความหลากหลาย เราจึงไดนำเอา
ฮารดดิสกคุณภาพสูงจาก WD และ Kingston มา
ใชทดสอบรวมกัน ซึ่งประกอบไปดวย WD 
Scorpio Black ขนาด 750GB จำนวน 1 ตัวและ 
Kingston SSDnoW v+100 96GB จำนวน 1 ตัว  
ซึ่งจากการใชงานดังกลาวก็สามารถผานพนไปได
ดวยดี ตัว OKER Docking Station DK-U2 
สามารถใชงานไดรฟท้ัง 2 ตัวพรอมกันไดอยางไม
เกิดปญหาจากการใชงานตอผาน USB2.0  โดย 
เมื่อมีการใชงานโหลดขอมูลจากตัวไดรฟจะมีไฟสี
แดงกระพริบปรากฏข้ึนรอบลูกศรสีฟา (ลูกศรสีฟา
แสดงสถานะทำงาน สีแดงแสดงสถานะโหลด)  
ขอสังเกตท่ีนาสนใจจากการทดสอบนี้ ก็คือเมื่อมี
การเช่ือมตอดวยอินเทอรเฟสน้ีพบวาประสทิธิภาพ
ของฮารดดิสกทั้ง 2 ลูกลดลงอยางเห็นไดชัดเม่ือ
เปรียบกับการตอตรง อยางไรน้ันเพ่ือใหการวัด
ประสิทธิภาพเกิดความสมบูรณแบบเรายังได
ทดสอบการทำงานผาน e-SATA อีกดวย ซึ่งก็เปน
ไปตามคาดวา การเช่ือมตอแบบนี้ใหผลลัพธท่ีดี
กวาการเช่ือมตอผาน USB2.0 อยางชัดเจน ภาพ

OKER Docking Station DK-U2   
อีกหน่ึงทางเลือกในการอัพเกรดฮารดดิสก 

วสัดคุณุภาพดีมากๆ ฟเจอรครบเคร่ืองรองรบั HDD ไดถึง 2 ลกู พรอมชดุเชือ่มตอแบบ e-SATA คุมคาจรงิๆ ครบั 
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Result 88% 

รวมของการเชื่อมตอดวย e-SATA มีความใกล
เคียงกับการเช่ือมตอแบบตอตรงมากๆ ฉะน้ันแลว
หากตองการประสิทธิภาพสูงสุดควรเชื่อมตอการ
ทำงานของตัว OKER Docking Station DK-U2 
รวมกับเครื่องคอมฯ โดยตรงจะดีที่สุด ภาพของตัว 
OKER Docking Station DK-U2 ถือวาทำหนาท่ีไดดี 
สมตวั Docking Station เปนอะไรท่ีนาสนใจมากๆ 
เพราะนอกจากฟเจอรจะเยอะแลว คุณภาพของ
วัสดุยังอยูในเกณฑดีมากๆ อีกดวย. 

88% OKER 
Docking Station DK-U2  


