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ดไีซน์เรียบง่าย ได้ความคุม้ค่ามากยิง่กว่ากบั
เมาส์ OKER A136 ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆ 
แต่ให้ความทนทานได้เตม็ที ่เหมาะส�าหรบัใช้งาน
ทัว่ไป ไม่เน้นฟังก์ชัน่การท�างานทีซ่บัซ้อนมากนกั 
เหมาะส�าหรบัใช้งานภายในบ้าน บนออฟฟิศ หรอื
ใช้งานตามร้านอนิเทอร์เนท็คาเฟ่เป็นต้น เพือ่สร้าง
ก�าไรในระยะยาวได้เป็นอย่างด ีเพราะเมาส์ถอืเป็น
อปุกรณ์หลกัทีต้่องใช้งานทุกครัง้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ย่อมจ�าเป็นต้องพถิพีถินัเลอืกใช้งานมากเป็นพเิศษ 
ทัง้ความคงทน และความคุม้ค่า ราคาไม่แพงมาก
จนเกินไป 

เมาส์ OKER ในรหัสโมเดล A136 มาพร้อม
รูปทรงที่สวยงามในขนาดสัดส่วน 110 x 62  
x 37 มิลลิเมตร ดีไซน์ดูเรียบง่าย ไม่มีลวดลาย 
ที่ดูฉูดฉาดมากนัก โดยเลือกใช้สีสันแบบทูโทน
แดง-ด�า ช่วยให้ดูมีมิติน่าใช้งานมากขึ้น พร้อม
เคลอืบสทีีผ่วิชัน้บนให้ดเูงางาม และมคีวามทนทาน
ต่อการเกดิรอยขดีข่วนเลก็ๆ น้อยๆ ได้ดีในระดับหนึง่ 
ช่วยให้ตัวเมาส์นัน้แลดใูหม่อยูเ่สมอ รวมถงึโครงสร้าง
ที่แข็งแรงพอที่จะไว้ใจได้ แม้วัสดุทั้งหมดจะเป็น
เพยีง ABS plastic ก็ตาม 

ด้วยรูปทรงที่มีส่วนโค้งเว้าเข้ากับสรีระของ
ฝ่ามอืได้พอเหมาะ ช่วยให้การหยบัจบั OKER A136 
ท�าได้ลงตัว ควบคมุสัง่งานได้แม่นย�า ไม่ฝืนธรรมชาติ 
ใช้งานได้ถนดัท้ังมอืทัง้สองข้าง ไม่ว่าจะถนดัมอืซ้าย 
หรือขวา ก็ไม่เป็นปัญหา และไม่เม่ือยล้าข้อมือ 
แม้ใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่พืน้ท่ี Grip ท้ังสองด้าน 
จะท�าออกมาให้มีลักษณะหยาบเล็กน้อย เพื่อให้
ยดึเกาะเมาส์ได้อย่างมัน่คง โดยรวมถอืว่าท�าออกมา
ได้ลงตวั แม้ว่าจะเป็นรูปทรงทีเ่รยีบง่าย แต่ใช้งาน
ได้ดีทีเดียว 

ในส่วนของ Scroll wheel ก็ใช้งานได้ราบรื่น 
และแม่นย�าเช่นเดยีวกนั แม่ว่าจะไม่ได้ดมีีความพเิศษ
อะไรมากก็ตาม ช่วยให้การเล่ือนดูหน้าเว็บเพจ
ท�าได้คล่องตวั รวมถงึปุม่คลิกเมาส์ซ้าย-ขวากท็�าได้
นุ่มนวลพอเหมาะ ให้ความรู้สึกมั่นใจได้ทุกครั้งที่
กดสัง่งาน และทีส่�าคญัปุม่กดรองรบัการการใช้งาน
ได้กว่า 8 ล้านครัง้ ซึง่ถอืว่าใช้งานได้ยาวนานมาก
ทีเดียว เหมาะส�าหรับร้านอินเทอร์เน็คาเฟ่ท่ีมี
ลูกค้าใช้บริการเป็นจ�านวนมากได้สบายๆ 

OKER A136 มาพร้อม G-laser ความละเอยีด 
1,200dpi เพื่อความแม่นย�าในการตรวจจับ 
การเคลื่อนไหว ช่วยให้การควบคุมเมาส์เป็นไป 
ตามต้องการ และมีความราบรืน่กบัพืน้หลายๆ ชนดิ 
เช่นพืน้ไม้ หรอืแผ่นโลหะ เป็นต้น ซึง่จะมคีวามเหนอื

กว่าเซนเซอร์แบบ Optical ทั่วไป พร้อมออกแบบ 
Feed ให้มขีนาดเลก็ เพือ่ลดแรงเสยีดทานกบัพืน้ผวิ 
ท�าให้การบงัคบั หรอืขยบัขบัเคลือ่นเมาส์ไปในทศิทาง
ต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นทุกกสถานการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทัว่ไป หรอืเล่นเกมออนไลน์
ก็ตาม 

ส�าหรบัการเชือ่มต่อใช้งานกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ท�าได้ง่ายๆ ผ่านพอร์ต USB ทีม่าพร้อมคณุสมบตัิ 
Plug & play พร้อมใช้งานทนัท ีโดยไม่ต้องไดร์วเวอร์ 
โดยใช้งานกับคอมพวิเตอร์พซีทีกุระบบ (Window XP, 
Vista, 7, 8, 8.1) รวมถึงคอมพิวเตอร์ทางฝั่ง Mac 
ได้เช่นกัน

โดยรวมถือว่าเมาส์ OKER ในรหัสโมเดล 
A136 ตอบสนองการใช้งานทั่วไปได้ดีเยี่ยม เช่น
การเลือ่นดหูน้าเวบ็เพจอย่างแม่นย�า ท�างานออฟฟิศ
ได้ลงตัว ควบคุมสั่งงานในการเล่นเกมออนไลน ์
กท็�าได้ดไีม่แพ้กัน โดยเฉพาะกบัปุ่มคลกิเมาส์ท่ีให้
ความรู ้สึกมั่นใจทุกครั้งที่กดสั่งงานไม่มีพลาด  
รวมถึงการตอบสนองที่ฉับไวไม่มีอาการดีเลย์ให้
เห็นอย่างแน่นอน

OKER A136
ทนทานใช้งานได้เกินคุ้ม 
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ได้รับการพัฒนามาอย่างลงตัวกับ OKER 
Gaming Grade Optical Mouse เพื่อตอบสนอง
การสัง่งานทีร่วดเรว็ ฉบัไว ให้ความแม่นย�าเป็นเลศิ 
กบัเซนเซอร์ความละเอยีดสงู ปรบัใช้งานได้สงูสดุ
ที่ 2,000dpi เหมาะส�าหรับเล่นเกมประเภท FPS 
มากที่สุด เพื่อต้องการขยับเมาส์เพียงเล็กน้อย 
และใช้เวลาจัดการเป้าหมายสั้นที่สุด เพื่อความ 
ได้เปรยีบ และโอกาสได้รบัชยัชนะเพิม่ขึน้ตามล�าดบั 
นอกจากนัน้แล้วในรุน่นีย้งัมคีวามพเิศษทีน่่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการเพิ่มปุ ่มดับเบิ้ลคลิก 
มาให้ด้วย ท�าให้ได้เปรียบคู่ต่อสู ้เป็นสองเท่า 
เพราะกดสัง่งานเพยีงครัง้เดยีวก็เท่ากับกดดับเบิล้
คลิกเมาส์นั่นเอง  

OKER LX-2619 เลือกใช้สีสันได้น่าสนใจ 
ในแบบทูโทนแดง-ด�า แต่สแีดงจะไม่ฉดูฉาดบาดตา
มากจนเกินไป คล้ายๆ กับการชุบสีแบบ anodize 
ผิวด้านบนสุดจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลเล็กน้อย  
ไม่แขง็กระด้างมากนกั รวมถงึการดไีซน์ในรปูแบบ 
Ergonomic ทีเ่น้นส่วนโค้งเว้าให้เข้ากับรปูทรงของ
สรีระฝ่ามือทุกขนาด ช่วยให้จับได้กระชับ พ้ืนที่
ด้านข้างตรงส่วนที่สัมผัสกับนิ้วโป้ง และนิ้วก้อย 
จะมีลักษณะหยาบเล็กน้อย เพื่อให้ยึดเกาะได้
แน่นสนิท เล่นเกมได้ถนัดมือมากขึ้น แม้ว่าขนาด
สดัส่วนของตวัเมาส์นัน้ดจูะเลก็กว่าเมาส์ราคาแพง
อยู่เล็กน้อย แต่เท่าที่ได้ทดลองใช้งานไปสักระยะ 
ก็พอที่จะปรับตัวท�าความคุ้นเคยได้ไม่ยาก

ในส่วนของ Scroll wheel ออกแบบเป็น
ลกัษณะโปร่งแสงเพือ่ให้มีแสงไฟจาก LED-backlit 
สนี�า้เงนิเข้ามาเพิม่ความสวยงามขณะใช้งาน และ
ตัว Scroll wheel มีความนุ่มนวลลักษณะคล้าย 
Rubber ท�าให้ควบคุมใช้งานได้อย่างแม่นย�า  
หมุนกลับไป-มาได้อย่างอิสระ และรวดเร็ว ซึ่งใน
บางเกมจ�าเป็นต้องพึง่พาการท�างานท่ีแม่นย�าของ 
Scroll wheel ด้วยเช่นกัน เช่นการเปลี่ยนอาวุธ 
หรือการเลือกไอเท็ม เป็นต้น 

ใกล้กนันัน้ทีเ่ป็นปุม่สแีดงจะเป็นปุม่ Technology 
2X หรือปุ่มดับเบิ้ลคลิก โดยติดตั้งไว้ฝั ่งเดียว 
กับปุ่มคลิกซ้ายเพื่อให้กดใช้งานได้อย่างแม่นย�า 
พร้อมกดได้ทุกเวลาตามต้องการ โดยไม่ต้องเสีย
เวลาก้มมองที่ตัวเมาส์เลย ท�าให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้
มากขึ้น เช่นสาดกระสุนเข้าสู่เป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว หรือออกอาวุธโจมตีได้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะไม่มช่ีองว่างเหมือนกบัการกดปุม่คลิกเมาส์
แบบรัวๆ ทั่วไป นั่นเอง 

ส่วนปุม่ dpi สเีงนิทีด่โูดดเด่นตรงกลางเมาส์นัน้ 

จะเป็นการปรับเลือกใช้ความละเอียดของค่า
เซนเซอร์ Optical เลือกปรับค่าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1,000dpi, 1,500dpi และ 2,000dpi โดยกดซ�้าได้
เรือ่ยๆ ทกุโอกาส เพราะออกแบบโหมดการท�างาน
แบบวนลูปไปเรื่อยๆ และไม่มีตัวบอกค่าระดับที่
ใช้งานในขณะนัน้ (มเีพยีงไฟกระพรบิที ่Scroll wheel 
ทุกครั้งที่กดเปลี่ยนค่า) ผู้ใช้ต้องท�าความคุ้นเคย
ในระยะแรกๆ เพื่อให้มีความถนัดลงตัวมากที่สุด 
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เมาส์เริ่มต้นความ
ละเอียด 1,000dpi มาให้ ซึ่งก็พอที่จะใช้งานได้ดี
กบัหน้าจอขนาด 18.5 นิว้ - 20 นิว้ ได้สบายๆ อยู่แล้ว 
จงึไม่น่านมปัีญหาส�าหรบัการเลอืกใช้ความละเอยีด
มากนัก 

ส่วน feed ที่อยู่ด้านล่างใต้เมาส์นั้นจะมีอยู่
ด้วยกัน 2 ส่วน เพื่อต้องการลดแรงเสียดทานให้
ได้มากท่ีสดุนัน้เอง จึงใช้งานได้คล่องตัวแม้ข้างใต้
เมาส์นัน้จะไม่ได้ใช้แผ่นรองเมาส์ทีอ่อกแบบมาส�าหรบั
เล่นเกมโดยเฉพาะก็ตาม รวมถึงการออกแบบให้
มแีผ่นโลหะส�าหรบัถ่วงน�า้หนกัไว้ภายใน ช่วยให้เมาส์
มีความบาลานซ์มากขึ้น สามารถควบคุมเมาส์ 
ไปในทิศทางต่างๆ ตามต้องได้อย่างราบรื่น  
ไม่ฝืนธรรมชาติ ประสิทธิภาพโดยรวมถือว่า 
น่าพอใจ โดยเฉพาะกบัเกมออนไลน์ประเภท FPS 
ถือว่า “เอาอยู่” กับเมาส์เล็กๆ ราคาเบาๆ รุ่นนี้ 
OKER LX-2619

OKER LX-2619 Gaming Grade Optical Mouse
เพิ่มความรวดเร็วแม่นย�าอย่างเหนือชั้น 
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