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OMISA JS-C169
กล้องติดรถยนต์คุณภาพเยี่ยม

Button ส�ำหรับเข้ำเมนู, ปุ่ม Up 
Button ส�ำหรับเลื่อนข้ึน, ปุ ่ม  
Recording Button ส�ำหรับบันทึก, 
ปุ่ม Down Button ส�ำหรับเลื่อนลง 

 ในส่วนของควำมคมชัดรับ
ประกันด้วยควำมละเอียดระดับ 
Full HD ให้ภำพใหญ่ขยำยเตม็หน้ำ
จออย่ำงแน่นอน ซ่ึงในปัจจุบัน
มำตรฐำน Full HD ถอืว่ำเป็นควำม
ละเอยีดทีค่่อนข้ำงทีใ่ห้รำยละเอยีด 
สสีนัของภำพทีบ่นัทึกได้ดี นอกจำกนัน้
ก็ยังมี G-Sensor และคุณสมบัติ 
Motion Detection ส�ำหรับตรวจ
สอบกำรบนัทกึเมือ่มกีำรเคลือ่นไหว 
มีช่องต่อ AV-Out ส�ำหรับเชื่อมต่อ
ภำพไปยังมอนิเตอร์ รองรับกำร
บันทึกภำพลงใน Micro SD กำร์ด 

ในส่วนของเมนูกำรท�ำงำน
เท่ำที่ได้ลองปรับ พบว่ำสำมำรถ
เลอืกปรบัได้ค่อนข้ำงหลำกหลำยที
เดียวท้ังควำมละเอียด คุณภำพ
ของภำพ ควำมคมชัด ไวด์บำลำนซ์ 
ควำมสว่ำงหน้ำจอ จีเซนเซอร์ วนัที่ 
ออดโีอ ชดเชยแสง โดยในส่วนของ

ในทกุวนันีร้ถยนต์กลำยเป็น
ปัจจยัส�ำคญัทีช่่วยท�ำให้กำรเดินทำง
ไปไหนมำไหนมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
ทัง้กำรใช้บรกิำรรถสำธำรณะต่ำงๆ 
หรอืรถยนต์ส่วนตวั ซึง่เมือ่มรีถยนต์
มำกขึน้กย่็อมท�ำให้อบุตัเิหตุสำมำรถ
เกดิขึน้ได้ทกุขณะ ดงันัน้กำรมีกล้อง
ติดไว้ในรถยนต์ย่อมเป็นสิ่งที่ ดี
อย่ำงแน่นอน ไม่ใช่แค่คอยจับภำพ
ระหว่ำงเดนิทำงแต่ยังสำมำรถใช้เป็น
หลกัฐำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ เจ้ำหน้ำที่
ประกนัภยัเมือ่เกดิอุบตัเิหตไุม่คำดฝัน
ได้อีกด้วย 

OMISA JS-C169 เป็นกล้อง
ติดรถยนต์คุณภำพสูงที่มำพร้อม
กับดีไซน์ท่ีเหมำะส�ำหรับใช้งำนใน
รถยนต์โดยเฉพำะ หน้ำจอมีขนำด 
2.7 นิว้ให้สสีนัทีด่ ีให้ภำพคมชัดอยู่
ในระดบัทีเ่พยีงพอส�ำหรบักำรใช้งำน 
หรือดูภำพย้อนหลัง ปุ่มต่ำงๆ มี
กำรวำงต�ำแหน่งด้ำนข้ำงรอบๆ 
หน้ำจอ มีทั้งหมด 6 ปุ่ม คือ ปุ่ม 
Power ส�ำหรับเปิดปิด, ปุ่ม Mode 
Select ส�ำหรับเลือก, ปุ่ม Menu 

ออกแบบได้น่ำใช้งำน ติดตั้งใน
รถยนต์ได้ง่ำยมำกๆ

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ควำมละเอียดจะเลือกได้ 3 ระดับ 
คอื VGA 640 x 480 พกิเซล, 720P 
1280 x 720 พกิเซล และ 1080FHD 
1920 x 1080 พิกเซล นอกจำกนั้น
ยังมีปุ่มส�ำหรับกำรรีเซ็ตกำรตั้งค่ำ
เบื้องต้นมำให้อีกด้วย

ส ่วนประสิทธิภำพก็ถือว ่ำ
ท�ำได้ดีเป็นที่น่ำพอใจ เลนส์ค่อน
ข้ำงกว้ำงมีมุมมองท่ี 170 องศำ 
รองรบักำรบนัทกึภำพได้ดโีดยเฉพำะ
ในช่วงเวลำกลำงวนั ให้ภำพท่ีชดัเจน
มีรำยละเอียดที่ ดี ให้สัญญำณ
รบกวนต�่ำ ส่วนกำรบันทึกภำพใน
ช่วงเวลำกลำงคืนนั้นก็ถือว่ำเพียง
พอทีจ่ะเกบ็เหตกุำรณ์ต่ำง  ๆสญัญำณ
รบกวนมอียูแ่ล้วเป็นเรือ่งปกตแิต่ก็
ไม่ได้มำกมำยจนดูไม่ได้ ในจุดนี้
ต้องถือว่ำท�ำได้ดีพอตัว สำมำรถ
น�ำภำพถ่ำยทีบ่นัทกึมำใช้เป็นหลกั
ฐำนในกำรด�ำเนินคดีได้อย่ำงชัด
แจ๋ว ท่ำนใดทีก่�ำลงัมองหำกล้องตดิ
รถยนต์คุณภำพดีสักตัว OMISA 
JS-C169 ตวันี้ถอืว่ำน่ำใช้งำนครับ

รองรับ Micro SD และมีปุ่มรีเซ็ต
มำให้พร้อม 

คณุภำพกลำงคืนถอืว่ำค่อนข้ำงน่ำพอใจ

Specififfiications 

โมเดล OMISA JS-C169

หน้ำจอมีขนำด 2.7 นิ้ว

ควำมละเอียดระดับ Full HD

มี G-Sensor

มีช่องต่อ AV-Out

มี Motion Detection

ราคา1,200บาท

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด   
 โทร. 0-2433-1437  www.crownthai.com
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OKER X36
ควบคุมสั่งงานได้ถนัดคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ได้แข็งแรง รองรบัการกดใช้งานหนกัๆ 
ได้สบายๆ ไม่มปัีญหา ซึง่กแ็น่นอน
ว่าคณุภาพนัน้แตกต่างกบัจอยธรรมดา
ราคาร้อยกว่าบาทอย่างชัดเจน  

ปุ่มกดต่างๆ ก็มีมาให้ใช้งาน
ได้ครบเหมือนกับจอยที่ติดมากับ
เครือ่ง Xbox 360 ทกุประการ รองรบั
การเล่นเกมในปัจจุบันได้ครบหมด
ทุกเกมท่ีรองรับ โดยเฉพาะเกม
ประเภทอาเขต หรอืเกมแนว Racing 
จ�าเป็นต้องใช้จอยบังคับจึงจะได้
อรรถรสและความสนกุในการบังคบั 
ซึ่งตามสเปคก็ใช้งานได้ทั้งเครื่อง
พีซี และเครื่อง Xbox 360 

น�า OKER X36 ไปเล่นเกม 
Street Fighter IV บนเครื่องพีซีก็
สามารถเล่นได้ทันที กับคุณสมบัติ 
Plug & Play ใช้งานกบั Windows 8.1 
(64-bit) ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์
ให้เสียเวลา สามารถปรับตั้งค่าปุ่ม
กดได้ท้ังหมด เพื่อให้เรียกใช้ท่า 
Combo กับตัวละครต่างๆ ที่จะมี

ควบคุมสั่งงานได้คล่อง
มือมากข้ึนกับจอยสตกิ OKER X36 
ทีอ่อกแบบให้จบัได้ถนดัมือพอเหมาะ 
เล่นเกมได้อสิระมากขึน้ โดยเฉพาะ
กับเกมประเภท Arcade และแนว 
Racing สามารถใช้งานได้ทัง้เครือ่งพซี ี
โน้ตบุก๊ รวมถึงเครือ่งคอนโซล Xbox 
360 ก็ใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด  
โดยเชือ่มต่อผ่านพอร์ต USB เท่าน้ัน
ก็พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง
ลงไดร์วเวอร์อะไรเพิ่มเติมอีก

OKER X36 นอกจากรหัส
โมเดลท่ีคล้ายคลึงกับจอยของ
เครื่องเล่น Xbox 360 แล้ว ในส่วน
ของดีไซน์ภายนอกนั้นต้องบอกว่า
แทบจะเหมือนกันทุกจุด ถ้าใคร
เคยชินมีความถนัดกับจอย Xbox 
360 เป็นทุนเดมิอยูแ่ล้วกไ็ม่มปัีญหา
เมื่อมาจับบังคับผ่านจอย OKER 
X36 น้ี เน้ืองานวัสดุการประกอบ
โดยรวมท�าออกมาได้ประณมีากทเีดียว 
รายละเอียดในจุดต่างๆ ท�าออกมา

แทบไม่ต้องปรับตั้งค่าเกม หรือ 
ว่าลงโปรแกรมอืน่ๆ อกี กส็ามารถ
เล่นเกมบนเครื่องพีซีได้คล่องมือ 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

สูตรการกดแตกต่างกันไปได้อย่าง
ไม่มีปัญหา การตอบสนองของปุ่ม
กดถือว่าท�าได้ประทบัใจ แม้ว่าระยะ
ฟรีของตัวปุ่มกด (A,B,X,Y) อาจจะ
มีมากกว่าปุ่มกดของจอยแท้ที่ติด
มากับเครื่อง Xbox 360 ซึ่งท�าให้
ต้องออกแรงกดมากกว่าเล็กน้อย 
แต่การตอบสนองก็ท�าได้รวดเร็วดี 
ในส่วนของปุ่มแอนาลอกส�าหรับ
การโยกบงัคบัทศิทางต่างๆ กท็�าได้
อสิระ ให้ความคล่องตวัได้มากทเีดยีว 
กบัเกมทีต้่องกดปุม่รวัๆ เรว็ๆ กไ็ม่
ท�าให้ผิดหวัง 

ถัดมากับเกม MotoGP2014 
และเกม PES2015 ซึง่ทัง้สองเกมนี้
อาจจะไม่ได้เน้นทีค่วามรวดเรว็มากนกั 
แต่เน้นทีค่วามแม่นย�าในการตอบสนอง 
เท่าที่ได้ลองเล่นกับจอย OKER 
X36 ก็ถือว่าท�าได้ดี และต�าแหน่ง
ค�าสัง่ต่างๆ เหมอืนกบัปุม่กดของจอย 
Xbox 360 แท้ๆ เลย ไม่จ�าเป็นต้อง
ลงโปรแกรม Motionjoy มาปรบัตัง้ค่า
อะไรก็เล่นเกมได้สนุกเร้าใจเต็มที่

ปุ่มกดตอบสนองการสั่งงานได้รวดเร็วดี

ปุ่ม analog กดสั่งงานได้แม่นย�า

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด      
 โทร. 0-2433-1437, 0-2883-2229  www.crownthai.com

Design for
Xbox 360, PC

Analog control
yes

Connectivity
USB 2.0

Installation
Plug & Play

Compatible 
All Windows

ราคา700บาท

OKER
X36




