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พัฒนาอีกข้ันของความบันเทิงไรขีดจำกัดกับ
เคร่ืองเลน OKER SP85  ซึ่งเปนเครื่องเลน HD 
Media Player ใหมลาสุดจาก บริษัท คราวน 
คอมพิวเตอร จำกัด ที่มาพรอมฟเจอรการทำงาน
ที่ครบครัน รองรับการเลนไฟลไดหลายหลาย
เกือบทุกฟอรแมทท่ีมีในปจจุบัน พรอมการเช่ือม
ตออันทันสมัย ไมวาจะเปนการเช่ือมตอแบบไร
สาย เชื่อมตอ LAN แบบ Gigabit หรือโอนถาย
ขอมูลรวดเร็วทันใจกับพอรต USB 3.0 จึงให
ความสะดวก และรวดเร็วในการรับชมความ
บันเทิงในแบบ Hi-Definition ที่ลงตัวมากย่ิงขึ้น  

OKER SP85 มาพรอมดีไซนท่ีสวยงาม  
ดูล้ำสมัยนาใชงาน เพ่ิมความหรูหราใหกับตัว
เคร่ืองดวยการใชวัสดุที่เปนอลูมิเนียมตัดกับวัสดุสี
ดำเงาซ่ึงนับเปนการออกแบบท่ีลงตัว และชวย
เพ่ิมความแข็งแรงทนทานไดเปนอยางดี รวมไปถึงการ
ทำความสะอาดงาย ทำใหดใูหมอยูเสมอ ดานหนา 
ฝงจอ LCD ไวสำหรับแสดงผลการทำงานขณะ
เปดใชงาน ตัวเคร่ืองรองรับการเลนไฟลจากกลอง
ดิจิตอล หรือเครื่องบันทึกอื่นๆ อยางรวดเร็วผาน 
Card reader ที่ดานขาง โดยรองรับไดทั้ง SD /
MMC /MS และเลนไฟลจากเอ็กซเทอรนอล
ฮารดดิสก หรือแฟลชไดรฟดวยพอรต USB 2.0 
ไดทันที สวนพอรต USB Device จะเปนพอรต
สำหรับโอนถายขอมูลกับเครื่องพีซี โดยมีความเร็ว
มากกวาท่ัวไปถึง 10 เทา (4.8 Gbps) เพราะ 
OKER เลือกใชพอรต USB ในเวอรชั่น 3.0  

ดานการเช่ือมตอระบบภาพ และระบบเสียง
นั้น ใหมาเพียงพอสำหรับการใชงานในปจจุบัน 
โดยตัวเคร่ืองรองรับทั้งระบบแอนาลอก และ
ดิจิตอล ทั้ง Component (YPbPr), RCA plugs 
และ HDMI สวนระบบเสียงมีทั้ง RCA plugs 
COAXIAL และ Optical เพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีใน
การรับชม (ควรเลือกใชสาย HDMI และ 
COAXIAL /Optical ในการเช่ือมตอกับ LCD TV 
หรือเครื่อง Receiver) สวนการเช่ือมตอเครือขาย
สามารถทำไดทั้งระบบไรสาย และมีสายผาน
พอรต LAN ความเร็ว 10 / 100 /1000 Mbps 
และ Wi-Fi ความเร็ว 300Mbps (802.11b /g /n ) 
พรอมความสามารถดาวนโหลดไฟลทอรเรนทได
ในตัว และแชรไฟลขอมูลระหวางเครือขายในรูป
แบบ Samba server ได ทำใหการใชงานภายใน
บานมีความสะดวกสบายมากข้ึน และประหยัด
คาใชจายไดดีกวาการเปดเคร่ืองพีซีไวตลอดเวลา  

OKER SP85 มาพรอมชพิ Realtek RTD115D 

รองรับฮารดดิสกขนาด 3.5 นิ้ว ไดมากถึง 2TB 
เลนไฟล HD ที่นิยมในปจจุบันไดทั้งหมด เชน 
AVI, MKV, M2TS, MOV หรือ VOB เปนตน 
พรอมฟเจอรขณะเลนไฟลที่ครบครัน ทั้งการเลือก
ภาษาระบบเสียง เลือกซับไตเต้ิล เลนเมนูไฟลดีวี
ดีไดอยางแมนยำ รวมไปถึงการคนหาไฟลไดอยาง
รวดเร็ว (Quick-seach) พรอมพรีวิวไฟลไดหลาย
รูปแบบ (thumbnails, list, Preview)   

อนิเทอรเฟส และการควบคุมใชงานเคร่ืองเลน 
OKER SP85 ผานรีโมทคอนโทรลน้ัน ออกแบบ
มาไดเรียบงาย พรอมเมนูภาษาไทยเขาใจงาย  
ใชงานสะดวก เม่ือทดลองเลนไฟล HD ในรูปแบบ
ตางๆ ก็สามารถเลนไดอยางแมนยำ ภาพท่ี
ปรากฏบนจอ LCD TV แบบ Full HD มีความ
สวยงาม ใหภาพท่ีคมชัด สีสันสวยงามพอเหมาะ 
หากไมเปนท่ีถูกใจผูใชสามารถปรับเพ่ิมไดตาม
ตองการท้ัง คาความสวาง คาความอ่ิมสี และคา
คอนทราส สวนระบบเสียงก็ทำไดดเีชนกัน (เชือ่มตอ
ผานสาย Optical ใหเคร่ือง Marantz SR6300)  
ใหพลังเสียงท่ีหนักแนนคมชัดทุกรายละเอียด 
สวนการโหลดไฟลทอรเรนทก็สามารถทำไดปกติ 
ทั้งไฟลขนาดเล็ก และขนาดใหญ  

OKER SP85 Wireless 1080p HD Media Player 
เชื่อมตอไรสาย เลนไฟล HD ไดราบรื่น 

 
การใชงานโดยรวมอยูในเกณฑดี รองรับการโอนถายขอมลูแบบ USB 3.0 
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ในการเช่ือมตออนิเทอรเน็ต ณ ยุคปจจบุนันีม้ี
การพัฒนาไปไกลมาก สามารถทำใหผูคนสามารถ
ติดตอสื่อสารขามโลกไดในเวลาเพียงไมก่ีวินาที  
ซึ่งนอกจากการเช่ือมตอผานระบบ Wireless หรือ 
LAN แลวยังสามารถเช่ือมตอกับระบบโทรศัพทได
ดวย โดยเฉพาะความเร็วในระบบ 3G ที่ในบาน
เราก็เริ่มบูมมากขึ้น ที่แตละคายมือถือชั้นนำของ
เมืองไทยไดใหใชบริการฟรีในบางพื้นท่ี แตก็มีของ 
TOT ที่มีการเสียคา Air Time โดยของ TOT นั้นมี
ระบบ 3G ที่ใชยานความถ่ี 2100MHz 

OKER 620 เปนอุปกรณประเภทแอรการด 
หรือจะเรียกวา USB Modem ก็ได ซึ่งออกแบบมา
รองรับระบบ 3G ของ TOT โดยรองรับความเร็ว 
HSPA ที่ 2100 MHz, รองรับ GSM 850/900/
1900 MHz, รองรับ GPRS/EDGE ตัวอุปกรณ
ออกแบบมาใหใชงานไดงาย 

OKER 620 มีการเช่ือมตอแบบ USB 2.0 
รองรบัการใชงานท้ังเคร่ือง PC, โนตบุก และเน็ตบุก
สามารถใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติ Windows 7, 
Vista, XP, Windows 2000 รวมถึง MAC ดวย 

OKER 620 รองรับฟงกชั่น U- isk โดย
รองรับสูงถึง 32GB สามารถรับ-สง SMS จาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรไดทันที ทำใหสะดวกในการ
พิมพเพ่ือสงขอความย่ิงขึ้น 

OKER 620 มี LED แสดงสถานะสัญญาณ 
รวมถึงมีคูมือการจัดการ SIM card ดวย  
ตัวอุปกรณมีเสาอากาศอยูภายใน มีหนวยความ
จำ 512MB NAND / 256MB SDRAM มี LED 3 
สี สำหรับแหลงจายไฟ สามารถทนตออุณหภูมิ  
-10 ° C ถึง +55 ° C, รองรับบริการขอมูล Data 
High Speed ระบบ HSPA GPRS / EDGE 

เน่ืองดวย OKER 620 มีอัตราการรับสง
ขอมูลท่ีรวดเร็วทำให OKER 620 ซึ่งทำงานระบบ 
3G สามารถใชงานในเร่ืองของมัลติมีเดีย หรือดู
วิดีโอผาน Youtube ไดอยางไมสะดุด ทำใหไม
เสียอรรถรสในการใชงาน 

ลักษณะของ OKER 620 มีลักษณะเปนรูป
สี่เหล่ียมผืนผา ขนาดพอๆ กับหมากฝรั่ง ตัวเคร่ือง
โดยรวมมีลักษณะเปนทูโทนสีดำสลับขาวเหมือน
ภาพยนตรเรื่อง TRON ซึ่งสวนกลางของเครื่องมี
ตัวอักษร HSPA ตัวใหญเห็นเดนชัดและมีโลโก 
OKER ตวัเล็กสักหนอยอยูดานทายของตัวอุปกรณ 
ดานหลังเปนชื่อรุนพรอมสติกเกอรการรับรองจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
หรือ กทช. และท่ีฝาหลังนี้สามารถเปดออกมาได

เพ่ือใสซิมการดและ microSD รอบๆ ดานขางตัว
อุปกรณตัดดวยเสนสีขาว 

การใชงาน OKER 620 ใหความสะดวก  
โดยทำการเปดฝาเคร่ืองออกมาจากน้ันใสซิม
การดเขาไป จากน้ันเปดฝาพอรต USB และเสียบ 
OKER 620 เขากับพอรต USB ของเครื่อง
คอมพิวเตอรซึ่งสามารถใช OKER 620 ทั้งเครื่อง
พีซี และโนตบุก 

OKER 620 ออกแบบมาใหทำงานไดสะดวก
เน่ืองจาก OKER 620 มกีารทำงานแบบ Autorun 
เม่ือเสียบเขาท่ีพอรต USB ของเคร่ืองซึง่ถาใครท่ีมี
โปรแกรมปองกันการ Autorun ใหปดการทำงานกอน 
ตวัเคร่ืองจะมหีนาจอโปรแกรมเดงขึน้มาใหตดิตัง้เพ่ือ
ใชงาน ใหผูใชงานทำตามข้ันตอนของโปรแกรมท่ีมี
มาให โดยโปรแกรมน้ันติดตัง้ใชงานไดไมยาก แตถา
มีโปรแกรมท่ีติดตั้งไวแลวระบบจะทำการเปล่ียน 
หนาจอไปเปนซอฟตแวรเพ่ือการใชงานแทน 

หนาโปรแกรมของ OKER 620 ออกแบบมา
ใหใชงานไดงาย ซึ่งเม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลว
ใหเขาไปที่เมนู Setting ของซอฟตแวร ที่รายการ 
Network Mode ใหเลือกการทำงานเปน Auto 
เพ่ือใหตัวอุปกรณทำงานไดสะดวกย่ิงขึ้น 

โดยรวม OKER 620 เปนอุปกรณท่ีรองรับ
การทำงานในระบบ 3G ที่ใหความเร็วในการ
ทำงานดี ติดตั้งใชงานไดงาย 

OKER AirCard 620 
เชื่อมตออินเทอรเน็ตรวดเร็วท่ี  2100 MHz, HSPA 

 
 

 
รองรบัการทำงานในระบบ 3G ตดิตัง้งาย มกีราฟและสถิตกิารทำงานใหผูใชงานทราบ 
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