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OKER SP55 เปนเครื่องเลนรุนใหมลาสุด  
ที่ออกแบบมาใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด พรอมดีไซน
ที่สวยงาม ใชงานงาย สะดวกสำหรับความบันเทิง
ทุกรูปแบบ ทั้งการดูหนัง HD ดูมิวสิควีดีโอ หรือ
ฟงเพลง รวมไปถึงการพรีเซนผลงานในหอง
ประชุมก็ทำไดสะดวกเชนเดียวกัน เพราะตัวเคร่ือง
มาพรอมพอรตเชื่อมตออันทันสมัย ทั้งพอรต 
HDMI และ RCA jack พรอมการควบคุมที่สะดวก
สบายกับชุดรีโมทคอนโทรลขนาดเล็ก  

OKER SP55 มีขนาดกะทัดรัดใกลเคียงกับ
เอ็กเทอรนอลฮารดดิสกขนาด 2.5 นิ้ว ที่มีใน
ปจจุบัน บอดี้ภายนอกมีความสวยงาม ใหความ
แขง็แรงเปนพิเศษ โดยเลือกใชวัสดทุีเ่ปนอลมูเินียม
สีเงิน อีกท้ังยังชวยในเร่ืองการระบายความรอนได
ดีกวาวัสดุที่เปนไฟเบอร หรือพลาสติกอีกดวย  

แมตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กแตพอรตเชื่อมตอ
สำหรับใช งานยังคงมี ใหมามากพอสมควร 
สามารถใชงานไดดกัีบอปุกรณตางๆ ทีม่ใีนปจจบุนั  
โดยติดตั้งไวทั้งสองดานของตัวเคร่ือง ประกอบ
ดวยปุมเพาเวอรสวิทซขนาดใหญ พรอมปุม Copy 
สำหรับโอนถายขอมูลจากหนวยความจำลงสูง
ฮารดดิสก พอรต USB มีทั้งแบบ 3.0 /2.0, Card 
reader, A/V Out jack และพอรต HDMI สำหรับ
เชื่อมตอจอ LCD TV หรือจอ LCD monitor  
รุนใหมๆ ที่รองรับ โดยมากปจจุบันจะนิยมเช่ือม
ตอสัญญาณภาพ และเสียงผานสาย HDMI เปน
หลัก เพราะจะใหคุณภาพท่ีดีกวาการเช่ือมตอ
แบบแอนะลอก หรือจะเช่ือมตอกับเคร่ือง AVR 
Receiver รุนใหมๆ ที่รองรับก็จะไดทั้งระบบภาพ 
และเสียงท่ีสมบรูณแบบมากย่ิงข้ึน ไมตางจากเคร่ือง
เลนราคาแพง นอกจากน้ันแลวชุดรีโมทคอนโทรล 
ที่ใหมาแมจะมีขนาดเล็ก (20 ปุม) แตก็เพียงพอ
สำหรับใชงาน ไมวาจะเปนการเลน หรือเขาสูเมนู
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเลือกภาษา 
และคำบรรยายขณะดูหนังจากไฟล HD   

OKER SP55 ออกแบบใหใชงานกับฮารดดสิก
ขนาด 2.5 นิ้ว ความจุสูงสุด 1TB ไดทันที เพ่ือ
ความสะดวกในการใชงาน ไมเกะกะในการหา
พ้ืนท่ีจัดวางคูกับเครื่อง LCD TV หรือ LCD 
monitor และสามารถนำไปใชงานในหองนอนเพ่ือ
ความเปนสวนตัวก็ยอมไดเพราะมีขนาดเล็ก  
ที่สำคัญยังใชพลังงานไมมากอีกดวย (input: 5V /
2.4A) โดยมีอแดปเตอรมาใหในชุด พรอมใชงาน
ไดทันที  

OKER SP55 สนับสนุนการใชงานกับไฟลได

หลากหลายประเภท เรียกไดวาครอบคลุมเกือบ
ทุกฟอรแมทท่ีมีในปจจุบัน ทั้ง AVI, MKV, TS, 
MPG, MP4, MOV, VOB, ISO, IFO, DAT, 
WMV, RM, RMVB (Video Codecs: MPEG-1, 
HD MPEG-2, HD MPEG-4 SP /ASP /AVC 
H.264, WMV9 /VC-1, Real Network up to 
720p) โดยรองรับความละเอียดแบบ HD  
ไดตั้งแต 720p, 1080i และ 1080p ที่กำลังไดรับ
ความนิยมในปจจุบัน ดานระบบเสียงก็สนับสนุน
ฟอรแมทตางๆ อยางครบครันเชนกัน ทั้ง MP2 /3, 
OGG, Vorbis, WMA, PCM, LPCM, RA, DTS, 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby 
TrueHD พรอมแสดงผลคำบรรยาย หรือซับไตเต้ิล
ในรูปแบบ SRT, SMI, SSA, SUB และ IDX+
SUB ได  

สำหรับการทดสอบใชงานโดยรวมของเคร่ือง
เลน OKER SP55 กับไฟล HD ในฟอรแมทตางๆ 
นั้นก็ถือวาทำไดดี สามารถอานไฟล HD ขนาด
ใหญไดอยางแมนยำ และเลนไฟลไดราบรื่น รวม
ไปถึงการแสดงผลของคำบรรยายไดอยางถูกตอง 
แตสำหรับคุณภาพ และสีสันท่ีปรากฏบนจอ LCD 
แบบ Full HD อาจจะใหความสดใสสูเครื่องเลน
รุนใหญไมได และเมนูการปรับคายังทำไดไม
ละเอียดเทาท่ีควร นาจะเหมาะสำหรับผูที่กำลัง
ตองการเคร่ืองเลนราคาประหยัด เนนการใชงาน
งายมากกวาจะใชงานดูหนัง Full HD แบบจริงจัง 

OKER SP55 Mini 1080p HD Media Player 
สุดยอดของเคร่ืองเลน HD ในขนาดท่ีเล็กกะทัดรัด 

 

 
ขนาดเลก็ดี ไซนสวยงาม และออกแบบใหใชงานงาย พรอมเมนูภาษาไทย ใหภาพคมชัดในระดับ Full HD แตสีสนัอาจจะ
เปนรองเคร่ืองเลนรุนใหญพอสมควร   
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 แปนพิมพ หรือคียบอรดแบบ lllumination 
ใหมลาสุดจาก OKER ที่ออกแบบมาใหเรืองแสง 
ดูสวยงามในยามค่ำคืน ลงตัวสำหรับเลนเกมดวย
งบประมาณท่ีไมสูงมาก แตใหอรรถรส และความ
สนุกในการเลนเกมทุกรูปแบบไดไมตางจาก
คียบอรดราคาแพง โดยเฉพาะกับการดีไซนเปน
รูปตัว “S” ที่เขากับสรีระของมนุษยไดอยาง 
พอเหมาะ รวมไปถึง Hotkey ทั้ง 8 ชุด ที่ออกแบบ
มาใหกดใชงาน หรือเรียกโปรแกรมที่ใชงานบอย
ไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลาไปเรียก 
ใชงานท่ีโปรแกรม  

ชุดคียบอรด OKER Keyboard S9 มาพรอม
แพ็กเกจท่ีสวยงาม ในโทนสีแดงพรอมสกรีน
ฟเจอรสำคัญๆ ไวใหเห็นไดเดนชดั ทำใหสะดวกตอ
การตัดสนิใจซือ้ไปใชงาน และท่ีสำคัญตัวคียบอรด
ออกแบบใหมีไดรฟเวอรในตัว สามรถใชงานได
ทันทีหลังเช่ือมตอผานพอรต USB โดยไมตองเสีย
เวลาลงไดรฟเวอร และใชงานปุม Hotkey  
ไดสมบูรณแบบ โดยรองรับการใชงานไดทั้ง 
Window XP, Window Vista และ Window 7  
ทั้งแบบ 32-bit /64-bit นับวาเปนการออกแบบ 
ที่อำนวยความสะดวกตอผู ใช ได เปนอยางดี  
และตัวคียบอรดใชพลังงานเพียงเล็กนอยเทาน้ัน
จากพอรต USB เพราะฉะน้ันจึงนำไปใชงานรวม
กับคอมพิวเตอรโนตบุกไดสบาย โดยไมตองกังวล
วาจะมีปญหาใดๆ ตามมา 

OKER Keyboard S9 มีดีไซนที่สวยงามดู
แปลกตาออกไปจากรุนท่ัวๆ ไปพอสมควร โดยมี
ลักษณะเรขาคณิต มีมุมเหล่ียมดูแข็งแรงเพ่ิม
ความม่ันใจในการใชงานในทุกสถานการณ และ
วัสดุตัวบอด้ีจะมีความแข็งแรงท่ีไวใจได รองรับ
การกระแทกแรงๆ ไดดีพอสมควร เทาท่ีทดลองใช
งานก็รูสึกพอใจในเนื้องาน และการประกอบท่ีทำ
ออกมาไดดี แมสีสันท่ีนำมาใชงานจะเปนเพียงสี
ดำสนิทเทาน้ัน  

การจัดวางของปุมกดเปนแบบมาตรฐาน  
จึงไมตองทำความคุนเคยมากนักก็สามารถใชงาน
ไดคลอง ปุมกดมีคุณภาพสูงรองรับการใชงานได
มากกวา 10 ลานคร้ัง เรียกไดวาใชงานไดคุมคา
อยางแนนอน และท่ีสำคัญกลไกใตปุมกดจะมี
ความนุมนวลมากเปนพิเศษ ชวยใหการพิมพแบบ
สัมผัส หรือเลนเกมรูสึกสบาย ไมตองออกแรงกด
มากนักก็สามารถท่ีจะสั่งงานไดแมนยำ พรอมกัน
นั้น OKER ยังออกแบบใหมีรองระบายน้ำ หรือ
ของเหลวท่ีใตคียบอรดดวย เผ่ือวาผูใชทำน้ำหก

ลงไปบนแปนคียบอรด จะไดไมตองรื้อปุมกดออก
มาทำความสะอาดใหเสียเวลา 

สำหรับฟเจอรเรืองแสงแบบ lllumination 
นั้นดูนาสนใจมากทีเดียว นอกจากจะใหความ
สวยงามแลว ยังใหความสะดวกในการใชงาน 
หรือเลนเกมในขณะกลางคืนไดเปนอยางดี เพราะ
ในความเปนจริงนักเลนเกมจะไมคอยมีเวลาใน
การมองท่ีแปนคียบอรดบอยๆ ครั้งได สวนมากจะ
ใชแบบสัมผัสทั้งหมด เพ่ืออรรถรส และความสนุก
ขณะเลนเกม และตัวอักษรท้ังภาษาไทย-อังกฤษ
นั้น ทาง OKER พิมพดวยเลเซอรท่ีใหความ
ทนทานใชงานไดนานกวา โดยไมซีดจางลงไป 
รวมไปถึงใหความคมชัดไดดีกวา  

สวนปุม Hotkey ทั้ง 8 ชุด ที่ออกแบบมาได
ลงตัว ถูกติดตั้งไวท่ีดานขางคียบอรดท้ังดานซาย 
และขวาอยางละ 4 ชดุ โดยออกแบบใหมขีนาดใหญ 
และใชสีแดงสดใส เพ่ือใหใชงานไดแมนยำ  
เหมาะสำหรับการใชงานท่ัวไป และใชงานมลัตมิเีดีย
ซึ่งผูใชไมตองเขาไปเรียกใชคำส่ังที่ตัวโปรแกรม 
ใหเสียเวลา โดยรวมนับวา OKER Keyboard S9 
ออกแบบไดลงตัวมากทีเดียว สามารถใชงาน 
ไดคลอง เหมาะสำหรับเลนเกม เพียงแตวาปุมกด
อาจจะใหความรูสกึวาน่ิมเกินไป อาจจะตองปรบัตวั
เล็กนอยในชวงแรกๆ หลังจากน้ันก็ใชงานไดเปน
ปกติดี หากวามีราคาจำหนายท่ีไมสูงมากถือวา
นาสนใจมากทีเดียว 

OKER Keyboard S9 
คุมคาสำหรับคอเกมงบประหยัด  

 

 
ดีไซนไดสวยงาม ดูแข็งแรงดี ใชงานไดดีทั้งเลนเกม และการพิมพงานทั่วไป 

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

85% Result 




