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ในช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ต้องเห็น
คนใช้โทรศพัท์มือถอื หรอืสมาร์ทโฟนอยูเ่ตม็ไปหมด 
และแน่นอนว่ายิ่งมีการใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่ 
ความจ�าเป็นในด้านพลังงานก็ย่อมมีเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับคนท่ีมีโทรศัพท์มือถือ
หลายๆ  เครื่องพร้อมกับอุปกรณ์ในกลุ ่ม Tab 
พลงังานส�ารองจงึกลายเป็นสิง่จ�าเป็นทีข่าดไปเสยี
มไิด้ ฉะนัน้เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ 
เจ้าของสนิค้า และผูผ้ลติอปุกรณ์เสรมิ จงึได้คดิค้น
อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Power Bank ขึ้นมา เพื่อช่วย
ท�าให้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้มีความต่อเนื่อง 
สามารถใช้งานได้ในทุกๆ ที่  

OKER P30 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม Power 
Bank ท่ีถกูออกแบบมาเพือ่ใช้เป็นพลงังานส�ารอง
ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือในช่วงเวลาท่ีแบตเตอรี่
หลักจากโทรศัพท์หมดกลางคัน หากมีการใช้งาน
แบบหนกัหน่วง ต่อเนือ่งเป็นเวลานานๆ เช่น การ
เปิดออนไลน์ 3G, การดูหนัง ฟังเพลงผ่าน
อินเตอร์เน็ต ตลอดการใช้แอพลิเคชั่นที่มีอัตรา
การบริโภคทรัพยากรเครื่องสูง

ด้านงานออกแบบแม้ว่าจะมีขนาดความจ ุ
ที่สูงถึง 7200mAh แต่ทาง OKER ก็สามารถ
ออกแบบให้ตวัเครือ่งมีขนาดเลก็ลงได้อย่างไม่น่า
เชือ่กบัมติติวัเครือ่งเพยีง 98 x 65 x 21 มลิลเิมตร
เท่านัน้ (ขนาดเลก็กว่า iPhone แต่อ้วนกว่านดิหน่อย) 
ช่วยให้การพกพามคีวามสะดวกสดุๆ จะใส่กระเป๋า
กางเกง กระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋าเป้ก็มิใช่ปัญหา 

ในส่วนของชุดอินเทอร์เฟสส�าหรับเชื่อมต่อ
จะใช้ Input Micro USB ขนาด DC 2A ที่สามารถ
ชาร์จไฟเข้าเพือ่เกบ็ประจุได้รวดเรว็ ส่วนหากเป็น
ชุด Output จะมีช่อง USB มาให้ทั้งหมด 2 ช่อง 
ประกอบไปด้วยช่อง Output 1A และ ช่อง Output 
2.1A ส�าหรับชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ท่ีต้องการ
ความรวดเรว็ทีแ่ตกต่างกนั (ด้านบนของช่อง USB 
จะมสีญัลกัษณ์แสดงช่อง 1A และ 2A อย่างชดัเจน)

ส�าหรับชุดไฟ LED Power Indicator จะมี
ลกัษณะเป็นแถบส ีโดยทัง้แถบจะมไีฟสฟ้ีาปรากฏ
ทัง้หมด 4 ดวง โดยหากมไีฟเตม็ทัง้ 4 ดวงจะหมาย
ถึงสถานะพลังงาน 75 - 100 เปอร์เซ็นต์, 3 ดวง
เท่ากบั 50 - 75 เปอร์เซน็ต์, 2 ดวงเท่ากับ 25 - 50 
เปอร์เซ็นต์ และ 1 ดวงเท่ากับน้อยกว่า 25 เปอร์เซน็ต์ 

ด้านการรองรับอุปกรณ์จะมีความเข้ากันได้
กับอปุกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลายชนดิ ได้แก่ iPhone, 
iPad, iPod, MP3, MP4, Mobile, PSP, GPS และ
อปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ช้อนิเทอร์เฟสแบบ USB เรยีกได้ว่า

ครอบจักรวาลเลยทีเดียวครับ 
ในช่วงทดสอบเมือ่ได้ลองนัน้ พบว่าความเร็ว

ในการชาร์จอยูใ่นระดับทีไ่ว้ใจได้ ช่อง 2A สามารถ
ชาร์จอุปกรณ์ได้ค่อนข้างเร็ว แตกต่างจาก 1A 
ค่อนข้างชัดเจน ช่อง USB ทั้ง 2 ช่อง มีขนาดที่
พอดี สามารถเสียบสาย USB เข้าไปได้ไม่หลวม 
หรอืหลดุ เสถยีรภาพในการชาร์จไฟทัง้แบบ 1 ช่อง 
และพร้อมกัน 2 ช่อง สามารถท�างานได้ดี ไม่มี
เครือ่งหมายตกใจ หรอืสญัลกัษณ์ความผดิปกตใิดๆ 
เกิดข้ึน ทัง้การชาร์จไฟให้กบัอปุกรณ์ประเภทเดยีวกนั 
หรือต่างประเภท 

คณุภาพของพลาสติกทีใ่ช้งานมคีวามแขง็แรง 
ทนทาน และไม่เป็นรอยเปื้อนง่ายแม้ว่าพื้นผิวจะ
มีลักษณะมันก็ตามที แต่ไม่เกิดคราบหรือรอยนิ้ว
มอืง่าย เพราะเป็นสขีาว ท่ีส�าคญัด้วยลกัษณะงาน

OKER P30 Power Bank 7200mAh
เล็ก พกง่าย พลังงานที่คุณสัมผัสได้

ออกแบบทีม่ส่ีวนโค้งเว้า ในบรเิวณด้านข้างยังท�าให้
การจบัถอื มคีวามกระชับ และสะดวก เหมาะแก่การ
พกพามากๆ  ครับ
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ท�ำงำนได้สะดวกคล่องตัวทุกรูปแบบกับ
เมำส์ไร้สำย OKER MS-576 ที่มำพร้อมดีไซน์
สวยงำมในขนำดเล็กกะทัดรัด ใช้งำนร่วมกับ
คอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ก ในปัจจุบันได้ทั้งหมด 
และให้ควำมอสิระมำกขึน้ด้วยกำรเชือ่มต่อแบบไร้สำย 
สั่งงำนได้ในจำกระยะ 10 เมตร ไม่ว่ำจะใช้งำน
ภำยในบ้ำน ทีท่�ำงำน หรือห้องประชุมส�ำหรบักำร 
พรีเซนท์ก็ลงตัว ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ด้ำนหน้ำจอ
คอมพวิเตอร์เท่ำนัน้ และด้วยขนำดท่ีเล็กกะทัดรดั
ของ USB Receiver แบบ Nano พกพำใช้งำน 
ร่วมกับเครื่องโน้ตบุ๊กได้ดี ไม่ท�ำให้เกะกะมำกนัก 
ที่ส�ำคัญเซนเซอร์แบบ optical มีควำมแม่นย�ำสูง
ปรบัระดบัค่ำควำมละเอยีดได้ 2 ระดบั น�ำไปใช้งำน
กับพื้นผิวลักษณะต่ำงๆ ได้ดีทั้งหมด 

เมำส์ไร้สำย OKER MS-576 ดีไซน์เรยีบง่ำย 
ไม่ได้มีควำมซับซ้อนมำกนัก แต่ก็ดูน่ำใช้งำนใน
ขนำดทีเ่ลก็กะทดัรดัพอเหมำะมอื หยบิจบัได้ถนดั
ลงตวั โดยเฉพำะกบัสรรีะของสภุำพสตรดูีจะใช้งำน
ได้คล่องมอืมำกทเีดยีว สสีนัทีเ่ลอืกใช้งำนดสูดใส
เหมำะกับทุกวัย พร้อมเคลือบเงำให้ดูสวยงำม 
น่ำใช้งำนมำกขึน้ โครงสร้ำงโดยรวมก็ให้ควำมรูสึ้ก
แขง็แรงไว้ใจได้ ใช้งำนได้ดไีม่มปัีญหำ รองรบักำร
กดทับใช้งำนหนักได้ดีพอสมควร พื้นที่คลิกเมำส์
ซ้ำย-ขวำมีให้กดใช้งำนได้อย่ำงแม่นย�ำ ใช้งำนได้
ไม่มีพลำด รวมถึง Scroll wheel มีวัสดุท่ีเป็น 
Rubber มำช่วยให้ยึดเกำะกบัปลำยน้ิวได้อย่ำงม่ันคง 
และมีลวดลำยเล็กน้อยให้ดูสวยงำมแปลกตำไป
อีกแบบ และที่ส�ำคัญยังคงมำพร้อมคุณสมบัติ 
Plug & play เช่นเดมิ พร้อมใช้งำนได้ทนัทหีลงักำร
เชื่อมต่อ USB receiver ผ่ำนพอร์ต USB โดยไม่
ต้องลงไดร์เวอร์ให้เสยีเวลำ ใช้งำนได้ท้ัง Window 
2000, XP, Vista, 7, 8 และเครือ่ง Apple ท้ังระบบ
ปฏิบัติกำรแบบ 32-bit, 64-bit 

OKER MS-576 มำพร้อมเซนเซอร์แบบ 
optical ควำมละเอียดสูงให้ควำมแม่นย�ำไว้ใจได้ 
ปรบัค่ำควำมละเอยีดได้ 2 ระดบัคอื 1,00dpi และ 
1,600dpi เพือ่ให้ใช้งำนได้คล่องตัวกบัขนำดหน้ำจอ 
หรือใช้งำนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสองหน้ำจอ 
(Multi-display) ก็ท�ำได้ดเีช่นกนั โดยท่ีด้ำนบนเหนอื 
Scroll wheel จะมีปุ่มให้ปรับค่ำได้อย่ำงรวดเร็ว  
จะใช้งำนกับโน้ตบุ๊กขนำดหน้ำจอ 13-14 นิว้ก็ใช้งำน
ได้คล่อง หรือใช้งำนกับเครื่องพีซีบนหน้ำจอ  
17-22 นิ้ว ก็ท�ำได้ดีเช่นเดียวกัน อีกทั้ง Feed  
ทัง้ 3 จดุออกแบบมำให้ลดแรงเสยีดทำนกับพืน้ผิว
ลักษณะต่ำงๆ  ได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องใช้แผ่นรองเมำส์

ก็ใช้งำนได้ดีเช่นกัน ท�ำให้กำรบังคับควบคุมเมำส์
ไปในทิศทำงต่ำงๆ รำบรื่นเป็นธรรมชำติ 

ส�ำหรบัเทคโนโลยกีำรเชือ่มต่อไร้สำยระหว่ำง
เมำส์ของเมำส์ OKER MS-576 จะใช้ควำมถี่ 
2.4GHz พร้อมปรับเลือกใช้ช่องสัญญำณที่ม ี
ควำมคมชัดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กำรท�ำงำนมี
ควำมต่อเนือ่ง ไม่สะดุด หรอืเกดิอำกำรดเีลย์ แม้มี
อปุกรณ์ไร้สำยใช้งำนในพืน้ทีน้ั่นๆ จ�ำนวนมำกก็ตำม 
ส่วนแหล่งพลงังำนจะใช้เพยีงแบตเตอรีข่นำด AA 
เพยีงชดุเดียวเท่ำเท่ำนัน้ มำพร้อมเทคโนโลยีกำร

OKER MS-576
เชื่อมต่อไร้สาย ใช้งานได้คล่องมือ

ประหยดัพลังงำนที่ดีเย่ียมในโหมด Auto sleep 
เมื่อไม่มีกำรใช้งำนเป็นเวลำนำน วงจรก็จะหยุด
จ่ำยกระแสอัตโนมัติ หรือจะเลือกปิด-เปิด on/off 
ก็ได้เช่นเดียวกัน 

ประสิทธิภำพโดยรวมถือว่ำเมำส์ OKER 
MS-576 ตอบสนองกำรใช้งำนพื้นฐำนได้ดีเยี่ยม 
อย่ำงเช่นท�ำงำนออฟฟิศ หรือเล่นอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น แม้เลือกปรับใช้งำนที่ควำมละเอียด 
1,000dpi บนหน้ำจอขนำด 19 นิ้ว ก็ใช้งำนได้
อย่ำงลงตัว และจับเมำส์ได้ถนัดมือมำกทีเดียว
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