






suhep@buycoms.com

แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ�าเป็นในยุค
ของ 3G เน่ืองจากสามารถใช้ในการท่องอนิเทอร์เนต็ 
สร้างความบันเทิง รวมถึงสามารถใช้ในการ
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

Omisa Opad 102 กเ็ป็นแท๊บเลต็อกีรุน่หนึง่
ที่ออกมาตอบสนองความต้องการของตลาดรวม
ถึงเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานแท็บเล็ตส�าหรับผู้ท่ี 
เร่ิมต้นใช้งานหรือจะหาซื้อแท็บเล็ตในราคา
ย่อมเยามาใช้งาน

คุณสมบัติของ Omisa Opad 102 มาพร้อม
โพรเซสเซอร์ RK2926 ความเร็ว 1.2GHz มีพื้นที่
ในการจัดเก็บข้อมูล 4GB มีหน่วยความจ�าเครื่อง 
512 MB มีหน้าจอขนาด 7 นิ้ว ให้ความละเอียด
ในการแสดงผล 800 x 480 นิ้ว ใช้แบตเตอรี่  
2500 mAh

Omisa Opad 102 มีกล้องหน้าความ
ละเอยีด 0.3 ล้านพกิเซล กล้องหลงัความละเอยีด 
2.0 ล้านพิกเซล ใช้ระบบปฏิบัติการ ANDIORD 
4.1ให้คุณภาพกบั Application ต่างๆ ของ Andiord 
ได้อย่างจใุจ

Omisa Opad 102 เหมอืนว่าจะออกแบบมา
ให้ใช้งานในแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง เนื่องจาก
ต�าแหน่งการวางปุ ่ม แต่การใช้งานจริงๆ ก็
สามารถสลับกันได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้งตาม
ความถนัดของผู้ใช้งาน 

Omisa Opad 102 เป็นแท็บเล็ตท่ีมีการ
ออกแบบให้เข้ากับวัยรุ่นมากข้ึน โดยมี 4 สี ให้
เลือกใช้งาน คือ ขาว, ด�า, ชมพู และ ฟ้า ท�าให้ดู
ไม่จืดชืดเวลาใช้งาน รวมถึงน่าจะเป็นที่ชื่นชอบ
ของเด็กๆ ด้วย

ลักษณะของ Omisa Opad 102 ตัวเครื่องมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มองในแนวนอนด้าน
บนเป็นหน้าจอที่ให้ความคมชัดดี มีกรอบสีด�า
ล้อมรอบอยู ่มมุขวาบนเป็นกล้องหน้าส�าหรบัถ่าย
ภาพหรือเป็นวิดีโอคอลได้ ด้านขวาเป็นปุ่มและ
พอร์ตใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุม่ Power ส�าหรบั
เปิด-ปิดตัวเครื่อง, รูส�าหรับเสียบอะแดปเตอร์, 
พอร์ต USB, และปุ่ม Vol ส�าหรับปรับความดัง 
ของเสียง, ช่องส�าหรับใส่ MicroSD ด้านหลังเป็น
สีชมพูหวานแหววดูสวยงาม โดยฝาหลังนี้จะมี
ลกัษณะเป็นพลาสตกิซ่ึงกใ็ห้ความแขง็แรงทนทาน  
มรีสู�าหรบั Reset อยูด้่านซ้ายล่าง ส่วนมุมซ้ายบน
ก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพ, ข้อความก�ากับพอร์ต
ต่างๆ , ส่วนกลางจะเป็นยี่ห้อและรุ่น, มุมขวาบน
จะเป็นล�าโพง

ส�าหรับ Omisa Opad 102 นั้นก็มีการติดตั้ง
แอพเบื้องต้นมาให้แล้ว ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งาน
ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการท่องอนิเทอร์เนต็, เล่นเกมส์ 
แต่ถ้าจะตดิตัง้แอพเพิม่เตมิในภายหลงักส็ามารถ
ท�าได้ ส�าหรบัพืน้หลงัของหน้าจอเป็นค�าว่า Omisa 
(โอมิซ่า) เพื่อเป็นการตอกย�้าแบรนด์

ในเรื่องของการติดต้ังแอพผู้ใช้งานจะต้องมี 
Account ของ Gmail เสยีก่อนเนือ่งจากต้องน�ามา
ใช้งานกับ Google Play Store เพือ่ทีจ่ะโหลดแอพ
ต่างๆ ได้ แต่ส�าหรบั Omisa Opad 102 นัน้การติดต้ัง
กต้็องระวังนดิหน่ึงเนือ่งจากหน่วยความจ�าเครื่อง 
มีเพียง 4GB จะท�าติดตั้งแอพได้ไม่มากนัก

ส่วนของกล้องถ่ายภาพกส็ามารถท�างานได้ดี
ในระดับหน่ึงเรียกได้ว่าสามารถบันทึกเหตุการณ์
ที่ผู้ใช้งานต้องการได้ แม้ว่าการใช้งานจะมีดีเลย์
อยู่บ้าง ในการบันทึกภาพก็จะมีการจัดเก็บไว้ใน
ตัวเครื่องก็จะต้องมีการน�าออกมาจัดเก็บไว้
ภายนอกบ้างมิฉะนัน้หน่วยความจ�าเครือ่งจะเตม็
ท�าให้เครื่องท�างานช้า

กล้องถ่ายภาพมีความน่าสนใจอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือ การถ่ายภาพพาโนรามา โดยสามารถปรับ
ได้โดยตรงจากเมนูกล้องทันทีท�าให้ผู ้ใช้งาน
สะดวก ซึง่การถ่ายภาพพาโนรามากเ็พยีงแต่แพน

Omisa Opad 102
แท็บเล็ตขนาดเล็ก สีสันสวยงาม

กล้องไปยงัมมุทีต้่องการถ่าย กล้องกจ็ะท�าการจบั
ภาพและสร้างเป็นภาพพาโนรามาขึน้มาให้เอง ซึง่
ผู้ใช้งานก็ไม่ต้องมาต่อภาพให้เสียเวลา

โดยรวม Omisa Opad 102 กเ็ป็นอกีแทบ็เลต็
หนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการสีสันที ่
แตกต่าง และต้องการความง่ายในการใช้งาน

กล้องสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้สะดวก, ANDIORD 4.1 83%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด		
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ความเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งท่ีบุคคลในยุคนี้
ต้องการแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว 
เสือ้ผ้า สิง่ของทีใ่ช้งาน ซึง่กไ็ม่แพ้กนัส�าหรบัอุปกรณ์
ด้านไอทีที่จะต้องเลือกใช้งานอย่างมีสไตล์

Omisa Opad 848 เป็นแท็บเล็ตท่ีมีการ
ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรุน่ใหม่ รวมถึงวัยรุน่
ต่าง  ๆทีต้่องการมอีปุกรณ์ไอทีท่ีดูล�า้ ทันสมัย สามารถ
ถือพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างไม่อายใคร

Omisa Opad 848 มาในรปูลกัษณ์ของสขีาวนวล 
ตัวเครื่องมาพร้อมโพรเซสเซอร์ QUAD-CORE  
A 31 ความเร็ว 1.5GHz มีหน่วยความจ�าในการ
จัดเก็บข้อมูล 8GB หน่วยความจ�าภายในเครื่อง 
DDR3 1GB

Omisa Opad 848 มีหน้าจอขนาด 8 นิ้ว 
แบบ IPS ให้ความละเอียด 1024 x 764 พิกเซล 
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 4000mAh มีกล้องหน้า 
ความละเอียด 0.3 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 
ความละเอียด 2.0 ล้านพิกเซล รองรับบูลทูธ 3.0 
และใช้ระบบปฏบิตักิาร Android JELLY  BEAN 4.2

ลักษณะของ Omisa Opad 848 ตัวเครื่อง
ออกแบบมาให้เป็นทูโทนท่ีให้เอกลักษณ์ของ
ความสวยงาม ซ่ึงด้านหน้าเป็นจอภาพและมขีอบ
สขีาวนวลล้อมรอบ ส่วนบนเป็นกล้องหน้า มุมท้ัง
สี่ด้านของเครื่องมีลักษณะมนโค้งให้ดูสวยงาม 
ด้านข้างและด้านหลังเป็นขอบสีเงินหุ้มโดยรอบ 
ด้านข้างเป็นปุ่ม Power ส�าหรับเปิด-ปิดการ
ท�างานของตัวเครื่อง, ปุ่ม Vol ส�าหรับปรับความ
ดงัของเสยีง ด้านบนมีช่องส�าหรบัเสียบหฟัูง, ช่อง
ส�าหรับใส่ SD Card, พอร์ต HDMI, ไมค์โครโฟน, 
พอร์ต USB ด้านหลังมีกล้องถ่ายภาพและโลโก้
ของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับล�าโพงที่อยู่มุมขวาล่าง

การใช้งาน Omisa Opad 848 ไม่มีอะไร 
ยุง่ยากเท่าไรเนือ่งจากระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์
มีการออกแบบมาให้ท�างานได้สะดวกอยู่แล้ว  
อีกทัง้ค่าเร่ิมต้นของการใช้งานมาเป็นรปูแบบของ
ภาษาไทยท�าให้ผู ้ใช้งานท้ังมือใหม่มือเก่าเกิด
ความสะดวกย่ิงขึ้นและไม่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษา
ไทยในภายหลัง

ส�าหรับแอพของ Omisa Opad 848 ตวัเครือ่ง
ก็มีมาให้ระดับหนึ่งอยู่แล้วผู้ใช้งานสามารถใช้ได้
ทันทีโดยที่ไม่ต้องโหลดเพิ่มเติม แต่ถ้าต้องการ
โหลดแอพเพิม่เตมิผู้ใช้งานจะต้องมีแอคเคาท์ของ 
Gmail ก่อน เพราะจะต้องน�าไปลงทะเบยีนใน Google 
Play Store

Omisa Opad 848 มีปุ่มจับภาพหน้าจอมา

ให้ด้วยท�าให้สะดวกในการจบัภาพเพือ่ทีจ่ะแบ่งปัน
ไปยังโซเซียลเน็ตเวิร์คหรือจับภาพหน้าจอในการ
สอนการติดตั้งแอพ เป็นต้น

การเข้าถึงแอพในการใช้งานเบื้องต้นจะมี
แอพทีจ่�าเป็นวางเรยีงเป็นไอคอนทีห่น้าจอ Home 
Screen อยู่แล้ว ส่วนของกล้องถ่ายภาพมีการ
ออกแบบอินเทอร์เฟซมาเป็นอย่างดีดูสวยงาม 
สามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งหรือ 
ภาพวิดีโอ รวมถึงสามารถเลือกตั้งค่า White  
Balance ได้ และยังสามารถบันทึกต�าแหน่งของ
การถ่ายภาพ (Store Location) ได้ด้วย แต่เป็นที่
น่าเสียดายที่ Omisa Opad 848 รุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชั่น

Omisa Opad 848
แท็บเล็ตหรูหราบอกสไตล์ความเป็นตัวคุณ

ถ่ายภาพพาโนรามามาให้  ซึ่งหากต้องการใช้งาน
โหมดนี้  คงต้องมีโหลด Application จาก Play-
Store  ซึ่งโหลดได้ง่ายมากๆ  ครับ  ซึ่งหากใคร
ก�าลงัมองหาแทบ็เลต็คณุภาพดแีละมีราคาไม่แพง
นักขอแนะน�าตัวนี้เลยครับ.

โดยรวม Omisa Opad 848 เป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาที่เน้นความมีสไตล์ในเรื่องของรูปลักษณ์ อีกทั้งให้ความ
สะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงแอพต่างๆ 86%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด		
	 0-2433-1437,	0-2883-2229	 www.crownthai.com
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