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ในยคุนีห้ากกล่าวถงึแบตเตอรีส่�ารอง เชือ่ว่า
คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
ที่ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ตามการ
เจริญเตบิโตของอปุกรณ์ในกลุม่โมบายท่ีก�าลงับมู
อยู่ในขณะนี้ เพราะด้วยข้อจ�ากัดด้านพลังงาน 
และคอนเทนต์ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต จึงท�าให้
การใช้งานอปุกรณ์โมบายในกลุม่สมาร์ทโฟน หรอื
แทบ็เลต็มคีวามจ�าเป็นต้องออนไลน์อยูต่ลอดเวลา 
และโดยเฉพาะเมื่อเปิดการใช้งานในระบบ 3G 
ด้วยแล้วยิง่ท�าให้พลงังานหมดลงค่อนข้างเรว็กว่า
ปกติ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ Power Bank กลายเป็น
กญุแจส�าคญัทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการ
นี้ได้นั่นเอง 

OKER P60 เป็น Power Bank ในกลุ่มความจุ
สงูทีไ่ด้รบัการออกแบบมาอย่างสวยงามผ่านรปูโฉม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถส่งเสริมภาพ
ลกัษณ์ทีด่แีก่ผูเ้ป็นเจ้าของได้อย่างน่าทึง่ สามารถ
รองรบัการชาร์จร่วมกบัอปุกรณ์ได้อย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod, MP3, Mobile, 
PSP และอุปกรณ์ในกลุ่ม GPS

ในด้านงานดีไซน์เนื่องด้วยความจุของเซลล์
แบตเตอรีท่ีส่งูถงึ 13000mAh จงึท�าให้ขนาดตวัของ 
OKER P60 ค่อนข้างใหญ่กว่า Power Bank  
ในกลุ่มความจุต�่าพอสมควร แต่ถึงอย่างไรนั้นก็
ถือว่าไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการพกพา เนื่องจาก
สามารถหยิบใส่ประเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้ได้
อย่างไม่เป็นปัญหา หรอืหากใครท่ีเน้นการใช้งาน
เชิงท่องเที่ยวก็สามารถเก็บไว้ในรถเพื่อใช้งาน
ระหว่างเดินทางได้เช่นกัน 

ด้านคุณภาพวัสดุ จะใช้พ้ืนผิวแบบ Piano 
Black ตามเทรนด์นยิม จงึค่อนข้างมคีวามหรหูรา
เป็นอย่างมาก แต่กม็ข้ีอเสยีเลก็น้อยเนือ่งจากเป็น
รอยนิ้วมือง่าย อาจจะต้องใช้ความระมัดระวัง 
ในการหยิบจบัพอสมควร โดยเฉพาะคนทีมื่อเป็น 
คราบเหงื่อง่าย แต่โดยรวมของความแข็งแรง
ถอืว่าท�าได้ด ีงานประกอบเนีย้บ ไร้ทีต่กิบัรอยต่อ
ในจดุส�าคญัต่างๆ ทีเ่ป็นชิน้เดยีวกนั มีความเรยีบ
เนียนดี 

ส�าหรับชดุชาร์จไฟจะมพีอร์ต Input แบบ 2A 
และพอร์ต Output แบบ 2.1A จึงสามารถชาร์จ
ประจเุกบ็และจ่ายกระแสไฟให้กบัอปุกรณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่ายด้วย 
Power Display และสามารถเปิดปิดได้สะดวกผ่าน
ปุม่ Power ทีม่คีวามนุน่นวล พร้อมกันนัน้ยงัมีไฟ 
LED ส�าหรับใช้เป็นไฟฉายมาให้ในตัว เพิ่มความ

สะดวกในกรณีที่ต้องอยู่ที่มืดได้ดี ซึ่งก็ถือว่าเป็น
ไปตามมาตรฐานแบตเตอรี่ส�ารองที่ดีในยุคนี้ 

ด้านการทดสอบจากที่ได้ลองใช้งานร่วมกับ
อปุกรณ์หลายๆ ตวัทัง้ iPhone, iPad หรอือปุกรณ์
ในกลุ่มเครื่องเล่น MP3 พบว่าตัว OKER P60 
สามารถชาร์จไฟได้อย่างมเีสถียรภาพ ไม่มอีาการ
ชาร์จไฟไม่เข้า หรือหลุดจากการชาร์จในขณะท่ี
เสยีบสายเคเบิล้เลย ความสามารถในการชาร์จต่อ
เนื่องค่อนข้างท�าได้ดี เนื่องจากความจุที่สูงถึง 
13000mAh จึงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่
บริโภคก�าลังไฟน้อยๆ ได้ดี หรือหากเป็นอุปกรณ์
ที่กินแบตเยอะๆ อย่าง iPad ก็มิใช่ปัญหาแต่
ประการใด รองรบัการชาร์จได้เต็มรอบอย่างแน่นนอน 
ส่วนหากเป็นอุปกรณ์โมบายที่ใช้แบตเตอรี่ราวๆ 
2000 mAh ก็สามารถชาร์จใช้งานได้หลายรอบที
เดียว คุณภาพโดยรวมเท่าที่ได้ลองใช้งานคร่าวๆ 
ถอืว่าสอบผ่านครบั คงต้องพิจารณาด้านราคาอกี
ทีว่ามีความคุ้มค่าขนาดไหน หากอยู่ในวิสัยที่พอ
จับจองได้ ความจุระดับนี้ถือว่าตอบโจทย์ต่อคน
ท่ีชื่นชอบความบันเทิงบนอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
แน่นอน

OKER P60 Power Bank 13000mAh
พร้อมทุกความบันเทิงด้วยความจุไร้เทียมทาน

87% OKER 
P60 Power Bank 13000mAh
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Omisa OPAD เปิดตวัผลิตภัณฑ์แท็บเลต็ใหม่
ภายใต้แพล็ตฟอร์มคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์คนรุ่นใหม่ กับจุดขายท่ีเน้นราคาย่อมเยา 
และดไีซน์สีสนัสดใส ช่วยให้การแบ่งปันความสนกุ 
บนสังคมออนไลน์มีความรวดเร็ว และง่ายย่ิงข้ึน
แค่สัมผัส อีกประสบการณ์ความสนุกที่คุณก็เป็น
เจ้าของได้ไม่ยาก 

Omisa OPAD-128 เป็นแท็บเลต็คณุภาพสงู
ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าสนใจเป็น
พเิศษด้วยรูปโฉมทีส่ดใส บ่งบอกความเป็นตวัคณุ
ได้อย่างชัดเจน ไม่ตกเทรนด์หรือตกยุค กับดีไซน์
สีขาวสะอาดตา 

ด้านสเปคการท�างานจะมาพร้อมกบัหน้าจอ
ขนาด 7 นิ้ว ที่มีความคมชัดและความละเอียดสูง
ถึง 1024 x 600 พิกเซล และให้การตอบสนองที่
แม่นย�าด้วยระบบ 5 Point Multi-tpich นอกจากนัน้
ยังท�างานได้เร็ว ประมวลผลได้อย่างแม่นย�าด้วย
ซีพียู (Processor) หรือหน่วยประมวลผลแบบ 
Dual Core ความเร็ว 1.5 GHz พร้อมแรมขนาด 
512GB โดยในส่วนของ ROM หรือ Memory 
ส�าหรับตดิตัง้ซอฟต์แวร์นัน้จะมีขนาด 8GB ถือว่า
มากเพยีงพอส�าหรับรองรับแอพลเิคช่ันทีต้่องการ
ดาวน์โหลด  อย่างไรกด็ใีนกรณทีีต้่องการอพัเกรด
เมมโมรี่เพิ่ม ผู้ใช้งานยังสามารถติดตั้ง Micro SD 
Card ที่ความจุสูงสุด 32GB ได้อีกด้วย 

ในด้านระบบปฏบิตักิาร (Operating System) 
จะเป็น Android 4.2.2 ทีม่คีวามทนัสมยั ด้วยฟีเจอร์
อลังการจัดเต็ม รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ 
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ง่าย สามารถเรียนรู ้ได้เร็ว 
พร้อมกันนั้นยังรองรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์
อื่นๆ ด้วย mini HDMI และ micro USB ส่วนหาก
เป็นระบบเครือข่ายจะสนับสนุนระบบ WiFi  
ตามมาตรฐานที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน  

ส�าหรับแบตเตอรี่ท่ีมาพร้อมกับเครื่องจะมี
ขนาดความจทุี ่3,700 mAh จงึสามารถรองรบัการ
ใช้งานได้ยาวนาน ตลอดทั้งวันส�าหรับการใช้งาน 
ทั่วๆ ไป 

ในส่วนของกล้องดจิติอลทีฝั่งมาพร้อมตวัเครือ่ง
จะมีมาให้ทั้งหมด 2 ตัว คือกล้องหน้าและกล้อง
หลัง โดยกล้องทั้ง 2 ตัวจะมีความละเอียดเท่ากัน
ที่ 2 ล้านพิกเซล แม้ว่าจะมีความละเอียดไม่เยอะ
แต่กถื็อว่าเพยีงพอส�าหรบัใช้งานในปัจจบุนั ส�าหรบั
การอัพเฟสบุ๊ก การแชร์รูปถ่ายร่วมกับเพื่อนฝูง  
ที่ไม่ต้องการขยายภาพขนาดใหญ่มากนัก 

ส�าหรับการทดสอบเบื้องต้นพบว่าหน้าจอ 

ทชัสกรนี ค่อนข้างมกีารตอบสนองทีแ่ม่นย�าดีทเีดยีว 
ไม่มีอาการหน่วงหรอืช้าปรากฏให้เหน็ ความแม่นย�า
ในการค้นหาสัญญาณไร้สาย สามารถท�าได้เร็ว 
คอนเน็กได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่มีหลุดระหว่าง
การใช้งานเลย ความเร็วในการประมวลผลอยู่ใน
เกณฑ์ ค่อนข้างคงเส้นคงวา ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
นอกจากนั้นยังพร้อมให้คุณเข้าถึงกล้องได้ง่ายๆ 
เพียงปลายนิ้ว และสะดวกต่อการใช้งานด้วยค่า
เริ่มต้นการใช้งานในรูปแบบของภาษาไทย ท�าให้
ผู้ใช้งานท้ังมือใหม่มือเก่าเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น 
และไม่ต้องเปลีย่นเป็นภาษาไทยในภายหลงัไม่ว่า
จะเป็นการแชท แชร์ หรือการเล่นเกมสุดมันจาก
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถโหลดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้ในภายหลัง หรือแม้กระทั้งการ 
ดูหนัง และฟังเพลงโปรด ก็ช่วยผ่อนคลายและ
สร้างความสนุกให้กับคุณได้อย่างเต็มที่ ในแบบที่
คุณต้องการ เคาะราคามาท่ีราวๆ 2,800 บาท 
(ราคาคร่าวๆ อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) ถอืว่าคุม้
ค่ามากๆ กับประสิทธิภาพที่ได้รับกลับมา ท่านใด
ที่ก�าลังมองหาแท็บเล็ตคุณภาพดี ราคาประหยัด
ให้กับลูกๆ หลานๆ ไว้ใช้งานโดยที่ไม่จ�าเป็นต้อง
ลงทุนสูงๆ กับแท็บเล็ตแบรนด์เนมลองพิจารณา 

Omisa OPAD-128
แท็บเล็ตหรูหราบ่งบอกสไตล์ความเป็นตัวคุณ

Omisa OPAD-128 ได้ครบั คณุภาพระดบันี ้ราคา
ระดบันี ้มีแต่คุ้มกับคุ้มครับ
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