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OKER HVC-632 Notebook Cooling Pad
ดีไซน์กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ใช้งานได้ดีจริง

น�ำ OKER HVC-632 มำ
ทดสอบใช้งำนกับคอมพิวเตอร์
โน ้ตบุ ๊ก ASUS A45V Series  
ที่ประกอบด้วยซีพียู Intel Core 
i5-3210M, RAM DDR3 4GB,HDD 
500GB และกรำฟิกกำร์ด NVIDIA 
GeForce GT 630 หลังจำกนั้นรัน
โปรแกรม FurMark 1.15.1.0 แบบ
ต่อเนื่องเป็นเวลำ 20 นำที เมื่อปิด
โปรแกรม Hardware monitor 
ตรวจดคูวำมร้อนสงูสดุของกรำฟิก
ชิปสูงสุดที่ 73 องศำเซลเซียส, 
ควำมร ้อนซีพียู สูงสุดอยู ่ ท่ี  74  
องศำเซลเซียส จำกนั้นน�ำ OKER 
HVC-632 มำเป็นฐำนรองเพื่อ 
ระบำยควำมร้อนที่ด้ำนล่ำงให้กับ
โน้ตบุ๊ก โดยเชื่อมต่อผ่ำนพอร์ต 
USB 2.0 ตำมสเปกตัวพดัลมจะกนิ
ไฟสูงสุดประมำณ 3.25 วัตต ์
เท่ำน้ัน (ทดสอบวดัค่ำกระแสไฟได้
ประมำณ 3.1 วัตต์) ไม่ต้องเป็น
กงัวลว่ำจะเปลอืงแบตเตอรีโ่น้ตบุก๊
มำกนกั และไม่เสยีพืน้ทีข่องพอร์ต 

ท�ำงำนกรำฟิกหนักๆ หรอื
เล่นเกมแบบต่อเนือ่งบนคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊เครือ่งโปรดได้สบำยใจ ไม่มี
ปัญหำเรื่องควำมร้อนที่จะต้อง
กงัวลอกีต่อไปกบั OKER HVC-630 
ที่มำพร้อมดีไซน์สวยงำมล�้ำสมัย 
น่ำใช้งำน บอดี้มีส่วนผสมที่เป็น
โลหะให้ควำมแข็งแรงทนทำนได้
มำกเป็นพิเศษ ใช้งำนกับโน้ตบุ๊ก
ขนำด 10 -15.6 นิ้วได้สบำยๆ 
ดีไซน์ให้มีควำมเพรยีวบำงพอเหมำะ
ไม่ท�ำให้เกะกะขณะใช้งำน ส่วนพดัลม
ระบำยควำมร้อนเลือกใช้ขนำด 
140 มิลลิเมตร จ�ำนวน 2 ชุด  
รอบกำรท�ำงำนสูงสุด 1,100 รอบ
ต่อนำที พร้อมไฟ LED สีน�้ำเงิน
ช่วยเพิ่มควำมสวยงำมขณะใช้งำน
ได้เป็นอย่ำงด ีรวมถงึกำรปรบัระดบั
ให้โน้ตบุก๊อยู่ในระดับทีเ่หมำะสม และ
มกีลไกส�ำหรับป้องกนัลืน่ไถล ให้ใช้
งำนได้อย่ำงม่ันคง ไม่ว่ำจะใช้ท�ำ
งำนหนักๆ แบบต่อเนื่อง หรือ 
ใช้งำนด้ำนควำมบันเทงิก็เพลดิเพลนิ

ดีไซน์กะทัดรัดใช้งำนสะดวก และ
พดัลมแรงใช้ได้ ลดอณุหภมูคิวำมร้อน
ในกำรท�ำงำน หรือเล่นเกมแบบ 
ต่อเนื่องได้ดี 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

USB ไปเพรำะสำมำรถน�ำอุปกรณ์
อืน่ๆ อย่ำงเช่นเมำส์ หรอื External 
HDD มำเชื่อมต่อท่ีปลำยอีกด้ำน
ของพอร์ต USB ได้ทันที 

อุณหภู มิ ค ว ำมร ้ อนของ
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊หลงัจำกระบำย
ควำมร้อนด้วย OKER HVC-632 
เป็นเวลำประมำณ 15 นำที ควำมร้อน
สูงสุดของกรำฟ ิกชิปอยู ่ที่  70  
องศำเซลเซยีส และซพียีคูวำมร้อน
สูงสุดที่ 71 องศำเซลเซียสถือว่ำ
ช่วยลดควำมร้อนได้เป็นทีน่่ำพอใจ 
กับควำมเร็วรอบพัดลมประมำณ 
1,100 รอบต่อนำท ีและอัตรำอำกำศ
ที่ ไหลผ ่ ำน ห รือค ่ ำ  A i r flow  
อยู่ที่ 74.35CFM ถือว่ำพัดลมทั้ง
สองมปีระสทิธภิำพเป็นท่ีดี ในส่วน
ของพอร์ต USB 2.0 Hub ทดสอบ
โอนไฟล์กับ WD My Passport  
ได้ควำมเร็วประมำณ 28-30MB/s 
ถอืว่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ใช้งำน
ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้เต็ม
ประสทิธิภำพเหมือนเดมิทกุประกำร 

ไม่เสียพื้นที่ USB เชื่อต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ 
ได้เหมือนเดิม

สเปคของพัดลมทั้งสองชุด

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

Weight
483g

Fan size
140mm x2 

Connectivity 
USB 2.0

Airflow 
74.35CFM

Power 
3.25W (Max)

ราคา270บาท
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OKER SM-225N
หูฟังเสียงดีพกพาสะดวก

ไม่ได้ออกแบบให้ครอบใบหู แต่ก็
สามารถสวมใส่ได ้สบายพอตัว  
ไม่รู ้สึกอึดอัดเวลาสวมใส่นานๆ 
พร้อมกันนั้นก็ยังมีการออกแบบ
ปุ่มเปิด-ปิด และเพิ่ม/ลดระดับ
เสียงมาให้ในตัวท�าให้การใช้งาน
ค่อนข้างสะดวกมากๆ 

OKER SM-225N จะรองรับ
การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 
และแจ็คขนาด 3.5 นิ้ว ท�างาน 
ที ่Frequency Range 20Hz-20KHz 
ค่า Sensitivity 105+- 3dB สามารถ
ใช้งานขณะเดนิทางได้ด้วยแบตเตอรี่
ในตวัขนาด 300mAh ซึง่รองรับการ 
Standby ได้ 80 ช่ัวโมง และ Play/Talk 
ได้ 10 ชั่วโมง

ส�าหรบัคณุภาพเสยีงนัน้เท่าที่
ได้ทดลอง ถอืว่าท�าได้เสมอตัวตาม
มาตรฐานของหฟัูง โดยจากการรบั

OKER  SM-225N  
เป็นหูฟังคุณภาพสูงราคาเบาๆ 
ที่มาพร ้อมกับงานออกแบบที่ 
ล�้าหน้า โดดเด่นด้วยวัสดุมันวาว 
สะท้อนแสงบ่งบอกถึงตัวตนที่
สนุกสนานของวัยรุ่นได้ดี 

ในส ่วนของช้ินงานแม ้ว ่า 
จะเป็นพลาสติกแต่ก็เป็นเกรดดี  
ให้ความแข็งแรงทนทานสูง ที่คาด
ศีรษะมีความยืดหยุ่นสามารถบิด
เพือ่ให้กระชบักับศรีษะได้อย่างพอดี 
ไม่หลวมหรอือดึอดั มกีารบุฟองน�า้
นุ่มๆ ด้านบน สามารถยืดหดก้าน
ปรับได้ข้างละ 3 เซนติเมตร รวมๆ 
หากปรบัสองข้างกไ็ด้ 6 เซนตเิมตร 
ถือว่าพอดีๆ ส�าหรับคนตัวใหญ่
หรือตัวเล็กๆ 

ในส่วนของที่ครอบหูมีขนาด
ค่อนข้างเล็กในแบบ Mid-Size  

คุณภาพดี เสียงใสเหมาะส�าหรับ
การฟังเพลง

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ฟังเพลงไฟล์มาสเตอร์ พบว่าเสียง
ที่ปรากฏค่อนข้างชัดเจน เสียงทุ้ม
นุ่มนวลหู อาจจะไม่ได้กระหึ่มนัก 
แต่กไ็ม่แห้ง เสยีงแหลมรายละเอยีด
ชัดแต่บางไปนิดสามารถปรับ EQ 
บนซอฟต์แวร์ที่ใช้ฟังเพลงได้อันนี้
ไม่มีปัญหา

ทดสอบใช้งานร่วมกับการ 
เล่นเกมส์ และรับชมภาพยนตร์ 
โดยใช้ภาษาต้นฉบับและไฟล์ระดับ 
Full HD พบว่าคุณภาพเสียงที่
แสดงออกมาค่อนข้างโดดเด่น 
สามารถเกบ็รายละเอยีดเสยีงรอบๆ 
ข้างได้ด ีอาจจะเทยีบกบัการรบัชม
ในโรงภาพยนตร์ไม่ได้ในด้านมิติ
ของเสียงที่ยังดูแบนๆ บ้างไม่รอบ
ทศิทาง แต่โดยรวมหากไม่ได้จับผดิ 
คณุภาพเสยีงทีใ่ห้มาถือว่ามมีาตรฐาน
ที่ดีครับ

สามารถปรับระดับความยาวได้
ตามต้องการ 

บุฟองน�้านุ่มๆ มาอย่างดี ใส่สบาย

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

Specififfiications

Frequency Range 20Hz-20KHz

Sensitivity 105+- 3dB

Bluetooth 4.0

Soft ear Cushions

Built-in Mic Phone Calls

Capacity 300mAh

ราคา1,040บาท




