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OKER SP290      

OKER SP290 เปนชุดลำโพงดิจิตอลแบบ
มัลติฟงกชั่นแบบพกพา พัฒนาข้ึนมาจากรุน 
SP280 พรอมดีไซนที่สวยงาม และฟงกชั่นการใช
งานดานความบันเทิงที่ดีขึ้น แตยังคงไวดวยรูป
ทรงที่เล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับการพกพาติดตัว
ออกไปใชงานไดดีเหมือนเดิม ไมวาจะเปนความ
บันเทิงไดจากการฟงเพลงผานเมโมรี่การด, USB 
แฟลชไดรฟ, ฟงรายการวิทยุ หรือใชเปนลำโพง
ภายนอกสำหรับโทรศัพทมือถือ และเคร่ืองเลน
เกมแบบพกพาไดทั้งหมด โดยเชื่อมตอผาน    
ออดิโอแจ็คขนาด 3.5 มิลลิเมตร พรอมถายทอด
พลังเสียงที่สมจริงกับไดรฟเวอรขนาด 40 มิลลิ- 
เมตร จำนวน 2 ชุด จึงไดอรรถรส และบรรยากาศ 
การฟงเพลงที่ลงตัวในทุกๆ โอกาส   

ชุดลำโพง OKER SP290 มีขนาดเล็ก
กะทัดรัด ไมตางจากรุนเดิมมากนัก (ประมาณ 
16.3 x 5.8 x 4 เซนติเมตร) ทำใหยังคงสะดวกตอ
การหยิบจับข้ึนมาใชงาน และการพกพาติดตัวไว
ในกระเปาเดินทางไดโดยไมเกะกะ อีกท้ังบอด้ีตัว
เครื่องไดรับการปรับปรุงใหม โดยจะใชไฟเบอรที่มี
ความหนากวาเดิม และท่ีผิวช้ันนอกถูกเคลือบสี 
หลายช้ันทำใหรูสึกวามีความหรูหรา นาใชงาน
มากข้ึน และใชโทนสีขาวลวนจึงเพ่ิมความโดด
เดนใหกับชุดลำโพงรุนน้ีไดเปนอยางดี สวนฐาน
ดานลางใตชดุลำโพงจะใชวสัดยุางเหนยีวทีม่คีวาม
หนืดสำหรับการยึดเกาะกับพื้นผิวตางม่ันคงมาก
ขึ้น แมเปนจุดๆ เล็กๆ นอยๆ ก็ไดรับการเอาใจใส
มากขึน้  

ชุดแผงควบคุมดานหนาออกแบบมาได
สวยงามมากข้ึน แตการใชงาน ปรับตั้งคาแบบ
ละเอียดๆ ยังทำไดยากพอสมควร ในชวงแรกๆ 
ตองทำความคุนเคย และเรียนรูกับเมนูที่ออกแบบ
มาในรุนน้ีพอสมควร (คูมือการใชงานเปนภาษา
อังกฤษตางจากเดิมจะเปนคูมือภาษาไทย) แต
การใชงานพ้ืนฐานทั่วไปยังใชงานไดรวดเร็ว
เหมือนเดิม ไมวาจะเปนการฟงเพลงจากหนวย
ความจำ SD card หรือ USB แฟลชไดรฟ และ
สามารถต้ังคาสถานีวิทยุลวงหนาไดมากถึง 35 
สถานีดวยกัน พรอมดวยจอ LCD ขนาดเล็ก
เหมือนเดิม สำหรับแสดงผลการทำงานตางๆ ชวย
ใหการใชงานมคีวามสะดวก เชนแสดงปฏทินิ เวลา 
วันท่ี แสดงชื่อเพลง แสดงฟอรแมทไฟลเพลง 
คณุภาพเพลง (bitrate) หรือโหมดเสียง (EQ) เปนตน  

OKER SP290 ไมเพียงแตพัฒนารูปลักษณ
ภายนอกเทาน้ัน การถายทอดพลังเสียงสูผูฟงก็ได

รับการปรับปรุงใหมดวย โดยชุดไดรฟเวอร 2 ชุด 
ขนาด 40 มิลลิเมตรเทากัน แตจะแยกคุณสมบัติ
การถายทอดความถ่ีเสียงกัน โดยชุดไดรฟเวอร 
ดานขวามือจะทำหนาท่ีถายทอดความถ่ีเสียงเบส 
เพื่อใหรายละเอียดของการฟงเพลงมีความสมจริง 
ชวยใหพลังเสียงมีมิติมากข้ึน แตเทาที่ไดทดลอง
ฟงยังใหความรูสึกวาเสียงเบสยังทำออกมาไดไม
คมชัดเทาท่ีควร รายละเอียดเสียงโดยรวมไมแตก
ตางจากรุน SP280 มากนัก และความมีมิติในชวง
กลางยังทำไดไมดีนัก  

สวนแบตเตอรี่ที่ใชในรุนน้ีจะใชแบตเตอรี่
ชนิดลิเธียมไอออนรหัส BL-5C เหมือนเดิมทุก
ประการ ซึ่งเปนชนิดเดียวกับที่ใชในโทรศัพท 
NOKIA ในหลายๆ รุน จึงสามารถหาอุปกรณมา
ชารจในชั่วโมงเรงดวนไดงาย โดยรวมแลว OKER 
SP290 ออกแบบมาไดสวยงาม เปนชุดลำโพง
ดิจิตอลแบบมัลติฟงกชั่นแบบพกพาท่ีใหความ
บันเทิงไดครบทุกรูปแบบ  

ทุกความบันเทิงพกพาติดตัวไปไดทุกที่   
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ดไีซนสวยงามนาใชงาน บอรดีต้วัเครือ่งไดรบัการปรบัปรงุใหมใหความรูสกึหรหูรานาใชงานมากขึน้  
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OKER MS-2020R เมาสไรสายดไีซนสวยงาม
จาก บริษัท คราวน คอมพิวเตอร จำกัด ผูนำเขา
สินคารายใหญในประเทศไทย โดยรุนนี้จะมีความ
พิเศษตรงที่ตัวเมาสจะมีการเพนทลวดลายนารักๆ 
ดูสวยงาม ทำใหดูนาใชงานมากขึ้น แตกตางกัน
ออกไปหลากหลายรูปแบบ ไมไดออกแบบ หรือใช
สีสันแบบเรียบๆ เหมือนเมาส ทั่วๆ ไป เหมาะ
สำหรับวัยรุนใชงานรวมกบัคอมพิวเตอรโนตบุก หรอื
คอมพิวเตอรเน็ตบุก นอกจากน้ันแลวในรุนน้ียัง 
มาพรอม Glass Go technology ทีช่วยใหการใชงาน
บนพ้ืนผิววัสดุชนิดตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น
ควบคมุงายเสมอืนใชงานบนแผนรองเมาส และใชงาน
ไดดีบนพื้นผิวท่ีเปนกระจก จึงเหมาะสำหรับ 
การพกพาติดตัวนำไปใชงานขางนอกตัวอาคาร 
เพราะสถานท่ีใชงานโนตบุกขางนอกจะมีพื้นผิว 
ที่แตกตางกันนั่นเอง  

OKER MS-2020R มาพรอมรปูแบบแพก็เกจ
ที่สวยงาม ดูหรูหรา พรอมสกรีนฟเจอรการทำงาน
เดนๆ ของรุนไวครบครนั ทัง้ดานหนา และดานหลงั 
และชุดอุปกรณที่ใหมาในแพ็กเกจมีเพียงตัวเมาส 
และ USB receiver ขนาดเล็กเทานั้น เพราะ
ระบบออกแบบใหมีคุณสมบัติการทำงานแบบ 
Plug & Play ใชงานไดทันทีไมตองเสียเวลาติดตั้ง
ไดรวเวอร โดยใชงานไดทั้งเคร่ือง IBM และพีซี 
(Win 2000 /2003 /XP /Vista /7) เรียกไดวา
ครอบคลุมเกือบทุก OS ที่นิยมใชงานในปจจุบัน 
รวมไปถึง OS แบบ 64-bit ก็ใชงานไดเชนกัน  

สำหรับเมาส OKER MS-2020R นั้นมีดีไซน
ที่สวยงาม นาใชงานมากทีเดียว เม่ือเขาไปดู 
ขอมูลบนเว็บไซต Crownthai.com จะพบวาในรุน
นีม้ลีวดลายแบบตางๆ ใหเลอืกอกีมากมายประมาณ 
6 รูปแบบ ซึ่งการออกแบบลวดลาย การใชสีสัน  
จะเนนไปในโทนสีขาว สีชมพู เหมาะกับวัยรุน 
ใชงานมากทีเดียว พรอมดีไซนใหรับกับสรีระ 
ขอมือไดทั้งผูที่ถนัดมือขวา และถนัดมือซาย  
ผิวชิ้นนอกถูกเคลือบสีหลายชั้น ทำใหเกิดความ
เงางามยิ่งข้ึนไปอีก และรองรับแรงกดไดดี รวมไป
ถึงปองกันรอยขีดขวนเล็กๆ นอยๆ ได ทำใหเมาส
ดูใหมอยูเสมอ  

OKER MS-2020R มาพรอมเทคโนโลยีการ
ประหยดัพลงังานทีด่เีย่ียม ทำใหประหยดัพลงังาน
ไดมากกวา 25% โดยระบบจะเขาสูโหมดประยัด
พลังงานอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานในระยะหน่ึง 
ทำใหมีความตอเนื่องในการทำงานมากข้ึน  
ไมตองคอยเปนกังวลวาแบตเตอร่ีจะหมดเร็ว  

และในรุนนี้จะใชแบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน 1 ชุด 
เทานั้น โดยมีชองใสแบตเตอรี่ไวใตเมาส สามารถ
ถอดเปลี่ยนไดสะดวก รวมไปถึงการออกแบบใหมี
ชองเก็บ USB receiver ใกลๆ อีกดวย เพื่อความ
สะดวกในการนำติดตัวไปใชงานขางนอก  

ดวยเทคโนโลยีการสงสัญญาณไรสายใหม
ลาสุดท่ี OKER MS-2020R นำมาใชงานบนชอง
ความถี่ 2.4GHz จะสามารถโอนถายขอมูลของ
เมาส สูตัวรับสัญญาณ (USB receiver) ไดเร็ว
กวาเทคโนโลยีเดิมถึง 60% ทำใหการใชงานมี
ความแมนยำ และความตอเน่ืองมากขึ้น สามารถ
นำไปใชงานกับโปรแกรมท่ีตองการความน่ิง 
ความละเอียดสูงไดสบายๆ นอกจากนั้นแลว
เทคโนโลยี Glass Go บน OKER MS-2020R  
ทำใหเราใชงานไดบนพืน้ผิวท่ีเปนกระจก และพืน้ท่ี
เปนฝุนเล็กนอยไดสบายๆ เชนกัน เทาที่ทดลอง 
ใชงานดูก็ใหความประทับใจไดดี ทั้งการทำงาน
ออฟฟศทั่วไป และสามารถใชงานกับเคร่ืองพีซี 
ที่ตอใชงานมอนิเตอรสองชุดไดสบาย    

 

OKER MS-2020R 
ดีไซนสวยงาม เลือกใชไดตามตองการ  

86% OKER
MS-2020R 

 
เหมาะสำหรบัการใชงานพ้ืนฐานทัว่ๆ ไป  พรอมดไีซนสวยงาม ใชงานไดดทีัง้เครือ่งพซี ีและโนตบุก 
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