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ท�ำงำนกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวโปรดได้
อย่ำงต่อเนือ่ง ไร้ปัญหำเรือ่งควำมร้อนมำรบกวน
อกีต่อไปกบั Cooling Pad จำก OKER ในรุน่ HVC-378 
ที่มำพร้อมรูปทรงสวยงำมล�้ำสมัย ใช้งำนได้กับ 
ทกุไลฟ์ไสตล์ โดดเด่นด้วยพดัลมระบำยควำมร้อน
ใหญ่สองชุด น�ำไปใช้งำนร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
ทกุขนำด ทกุรุน่ในปัจจบุนั เพรำะคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊
มกัจะมปัีญหำเรือ่งควำมร้อนมำรบกวนหำกถกูใช้งำน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำนๆ เช่นกำรออกแบบ
ภำพกรำฟิก หรือเล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น 

ชุดระบำยควำมร้อน OKER HVC-378  
มีขนำดใหญ่พอสมควรในสัดส่วน 335 x 265 
มิลลิเมตร หนักประมำณ 515 กรัม แต่จะมีควำม
เพรียวบำงเพียง 19 มิลลิเมตรเท่ำนั้น ช่วยให้กำร
หยิบจับ หรือพกพำท�ำได้สะดวกสบำยคล่องตัว
มำกขึน้ ดไีซน์ของตัว Cooling Pad เป็นแบบสีเ่หลีย่ม
ธรรมดำๆ แต่ว่ำจะมีกำรเล่นลวดลำยที่ขอบมุม 
และเพิ่มควำมสวยงำมด้วยกำรปิดขอบด้วยวัสดุ 
ABS Plastic ซึ่งจะมีเฉดสีให้เลือกใช้งำน 3 เฉดสี
ด้วยกนัคอื สฟ้ีำ สแีดง และสดี�ำ เรยีกได้ว่ำจะชอบ
แบบเรียบหรู หรือแบบสดใสก็เลือกใช้งำนได้
ตำมใจชอบ 

วัสดุด้ำนบนสุดที่จะสัมผัสกับด้ำนหลังของ
ตัวคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊จะเป็นแผ่นเหลก็ทีม่คีวำม
แขง็แรงสงู พร้อมมช่ีองระบำยอำกำศจ�ำนวนมำก
ให้อำกำศไหลผ่ำนไปได้อย่ำงสะดวก และมีลวดลำย
ที่เป็นร่องลึกลงไปเล็กน้อย เพ่ือให้มีช่องว่ำง
ส�ำหรับกำรระบำยอำกำศให้ไหลผ่ำนออกไปได้
อย่ำงรวดเร็ว เพรำะหำกพื้นหลังคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊แนบชดิมำกจนเกนิไปจะท�ำให้อำกำศท่ีร้อน 
และเย็นไหลวนรบกวนกันไป-มำ 

ในส่วนพ้ืนที่ด้ำนหลังของตัว Cooling Pad  
ก็ออกแบบมำได้เรียบร้อยดี มีกลไกส�ำหรับปรับ
ยกระดบัได้คล้ำยกบักลไกของคย์ีบอร์ด ซึง่จะช่วย
ให้กำรปรับยกระดับโน้ตบุ๊กได้มุมมองที่มำกขึ้น  
ใช้งำนได้คล่องตัวในทุกสถำนกำรณ์ และมีพื้นท่ี
เกบ็ซ่อนสำย USB และพอร์ต USB ได้อย่ำงลงตวั 
ไม่ต้องกลวัว่ำจะเกะกะ โดยพอร์ต USB จะออกแบบ
เป็นสองด้ำนสำมำรถน�ำอปุกรณ์อืน่ๆ มำต่อพ่วง 
ใช้งำนได้ทนัที โดยไม่ท�ำให้เสยีพืน้ทีพ่อร์ต USB ไป 
เรยีกว่ำใช้งำนได้สะดวกคล่องตัวเช่นเดิม 

พดัลมระบำยควำมร้อนขนำด 140 มิลลเิมตร 
จ�ำนวน 2 ชุด น�ำมำท�ำหน้ำที่ระบำยควำมร้อน 
โดยออกแบบครีบใบพัดมำกถึง 11 ครีบต่อชุด 
พร้อมไฟ LED สีน�้ำเงินมำช่วยเพิ่มควำมสวยงำม

ให้น่ำใช้งำนมำกขึ้น ตัวพัดลมมีควำมเร็วในกำร
ท�ำงำนที่ 1,200 รอบต่อนำที (+-10%) และอัตรำ
กำรไหลผ่ำนของกำศอยู่ที่ 74.35CFM ส่วนอัตรำ
กำรใช้พลังงำนของพัดลม 2 ชุดนี้อยู่ที่ 1.75 วัตต์ 
โดยใช้กระแสไฟฟ้ำจำกพอร์ต USB เพยีง 0.35 แอมป์
เท่ำนัน้ จงึไม่ต้องเป็นกงัวลว่ำจะกนิแบตเตอรีจ่ำก
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมำกนัก 

ประสทิธภิำพกำรระบำยควำมร้อนของ OKER 
HVC-378 ในกำรใช้งำนร่วมกบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
ASUS A45V ที่มีซีพียูและกรำฟิกชิพ NVIDIA 
GeForce ท�ำหน้ำทีป่ระมวลผลภำยใน ก็ให้ผลลพัธ์
ท่ีน่ำพอใจ เพรำะสำมำรถลดอุณหภูมิให้กับ
คอมพิวเตอร์ขณะเปิดใช้งำนทั่วไปได้ประมำณ 
5-7 องศำเซลเซียส และลดอุณหภูมิขณะเปิด 
ใช้งำนหนักๆ อย่ำงเช่นท�ำงำนกรำฟิก และเล่น
เกมได้ประมำณ 2-3 องศำเซลเซียส เรียกได้ว่ำ
เห็นผลได้ชัดเจน และที่ส�ำคัญพัดลมยังท�ำงำน
เงียบไม่มีเสียงรบกวนอีกด้วย แต่ถำ้ออกแบบให้
มสีวทิซ์ปิดไฟ LED ได้จะดีมำกทเีดียว เพรำะบำงที
ไม่ต้องกำรให้มีแสงสว่ำงมำรบกวนสำยตำเมือ่ต้อง
ท�ำงำนในตอนกลำงคนื แต่ในส่วนของประสทิธภิำพ
กำรระบำยควำมร้อนโดนรวมถือว่ำท�ำได้ดีเยี่ยม 

OKER HVC-378 
ดีไซน์ล�้ำสมัย ระบำยควำมร้อนได้ดีเยี่ยม

ดีไซน์สวยงามน่าใช้งาน และให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม 84%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด	
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Omisa OPAD-302 เป็นแท็บเล็ตระดับ 
เริ่มต้นส�ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไปที่ต้องกำรอุปกรณ์ 
พกพำทีม่คีวำมสำมำรถในแบบ All In One ซ้ือง่ำย
ขำยคล่อง รำคำย่อมเยำ สำมำรถใช้งำนได้สะดวก 
เหมำะส�ำหรับใช้เป็นแหล่งควำมรู้แก่บุตรหลำน 

Omisa OPAD-302 มำพร้อมงำนออกแบบ
ที่เรียบง่ำยสวยงำมตำมแบบฉบับของแท็บเล็ต
คณุภำพด ีด้วยพลำสตกิเกรดพรเีม่ียม พร้อมงำน
ประกอบสุดประณีต แม้ว่ำจะไม่โดดเด่นด้วยโทน
สฉีดูฉำด แต่กม็คีวำมเรยีบง่ำย ลงตวัดีในทกุมุมมอง 
เหมำะส�ำหรบันกัเรยีนนกัศกึษำทีต้่องกำรแทบ็เลต็
เพือ่ใช้เรยีนรู ้หรอืค้นคว้ำข้อมูลผ่ำนอนิเทอร์เนต็ 

Omisa OPAD-302 มำพร้อมหน้ำจอ LCD 
ที่มีขนำดประมำณ 7 นิ้วให้ควำมคมชัดสูงด้วย
ควำมละเอยีด 758 x 600 พกิเซล สำมำรถตอบสนอง
ได้เร็วด้วยระบบ 5 Points Multi-tpich ที่มีควำม
แม่นย�ำสงู ใช้หน่วยประมวลผล Dual Core ควำมเรว็ 
1.5GHz มีแรมภำยในขนำด 512MB มีกำรติดตั้ง
หน่วยควำมจ�ำภำยในมำให้ขนำด 4GB และสำมำรถ
อัพเกรด Micro SD เพิม่ได้ท่ี 32GB สำมำรถโทรศพัท์
ได้ด้วยระบบ 2 ซิมกำร์ดตำมมำตรฐำนของแท็บเลต็
ยุคใหม่ (2100MHz/3G) ตัวระบบปฏิบัติกำรเป็น 
Android 4.2 รองรับกำรเช่ือมต่อ Wi-Fi, 3G  
มีกล้องมำให้ 2 ตัว คือ กล้องหน้ำควำมละเอียด 
2 ล้ำนพิกเซล และกล้องหลังควำมละเอียด  
1 พิกเซล

เซลล์แบตเตอรี่ภำยในมีขนำด 3700mAh 
รองรบักำรใช้งำนได้สงูสดุถงึ 4 ชัว่โมง เหมำะส�ำหรบั
กำรพกพำไปใช้งำนนอกสถำนที ่โดยไม่ต้องกงัวล
เกี่ยวกับปัญหำพลังงำน 

ด ้ำนกำรทดสอบ Omisa OPAD-302  
โดยส่วนใหญ่ถือว่ำตอบสนองต่อกำรท�ำงำนได้ดี 
ควำมเร็วในกำรตอบสนองหน้ำจออยู่ในเกณฑ์ด ีไม่ช้ำ 
และไม่มอีำกำรหน่วงให้เหน็มำกนกั สำมำรถควบคมุ
กำรท�ำงำนผ่ำนกำรสัมผสัได้ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลอืก 
กำรเลื่อน หรือกำรขยำยหน้ำจอผ่ำนปลำยนิ้ว 
ในแบบต่ำงๆ กไ็ม่มปัีญหำ ควำมคมชัดสดใสของ
หน้ำจออยู่ในเกณฑ์กลำงๆ สำมำรถเพิ่มระดับ
ควำมสว่ำงได้ตำมควำมต้องกำร แต่สีอำจจะ 
ไม่สดใสมำกนัก ควำมคมของตัวอักษรท�ำได้ดี 
ชัดเจนอ่ำนง่ำย ไม่มีรอยต่อ เนียนใช้ได้ คุณภำพ
ของกำรรับสัญญำณเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ท�ำได้ดี 
ไม่มีติดๆ ดับๆ หรือหลดุตลอดกำรใช้งำนหำกอยู่
ในมุมที่ไม่อับสัญญำณ 

ในส่วนของกล้องดิจิตอลที่ติดตั้งมำให้ภำพ

รวมถือว่ำมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีลูกเล่น
ส�ำหรับปรับแต่งภำพพอสมควร เช่น กำรปรับ
ควำมสว่ำง ไวด์บำลำนซ์อตัโนมตั ิ(กลำงวนั, หลอดไส้, 
เมฆ, ฟลูออเรสเซนต์, เงำ, ฟลูออเรสเซนต์อุ่น) 
โหมดส�ำเร็จรูป (อัตโนมัติ/พอร์ดเทรด) กำรปรับ
เอฟเฟ็คสีต่ำงๆ (โมโน, ซีเปีย, เนกำทีฟ, เอคว่ำ, 
แบล็คบอร์ด, ไวท์บอร์ด) พร้อมกันนั้นยังสำมำรถ
เลอืกลกัษณะของภำพก่อนกำรบันทกึได้อกีหลำย
แบบทั้งกำรถ่ำยภำพแบบ HDR, กำรปรับใบหน้ำ
บุคคลให้สวยงำม, กำรถ่ำยภำพพำโนรำมำ,  
กำรถ่ำยภำพโดยใช้แฟลช เป็นต้น

ในด้ำนกำรเล่นเกมเท่ำทีไ่ด้ลองถอืว่ำท�ำได้ดี
พอสมควรกับเกมนำๆ ประเภทที่อยู่บนเครื่อง 
สำมำรถเล่นเกมได้อย่ำงลื่นไหลต่อเนื่อง ไม่มี
อำกำรหน่วงปรำกฏให้เห็น แสดงว่ำตัวหน่วย
ประมวลผลมีคุณภำพที่ไว้ใจได้แม้ว่ำจะเป็นแค่ 
Dual Core แต่ก็ไม่ท�ำให้กำรใช้งำนเกิดอำกำร
สะดุดเลย บทสรุปจำกกำรใช้งำนนั้นถือว่ำคุ้มค่ำ 
คุ้มรำคำดีครับ ท่ำนใดที่ก�ำลังเล็งๆ ไว้พิจำรณำ 
ได้ครับ

Omisa OPAD-302
แท็บเล็ต 2 ซิม สนุกได้ทั้งโทร และแชท

หน้าจอ 7 นิ้วขนาดก�าลังพอเหมาะ แต่น่าจะปรับความสว่างได้มากกว่านี้ 80%Resultติดต่อ	 บริษัท	คราวน์	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด
	 0-2433-1437,		0-2883-2229	 www.crownthai.com ราคา 2,990.-


