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ขยายพอร์ต USB3.0 ได้ 6 พอร์ต

ความเร็ว 5Gbps 

เร็วกว่า USB2.0 ถึง 10เท่า

รองรับ Hot-Plug

ให้ไฟ Output รวม 900mA 5V 4A

รองรับ Windows 8 / 
Mac OS x10.9 

OKER H-736
ยูเอสบีซุปเปอร์สปีดฮับแบบ 6 ช่อง  

ส�าหรับงานดีไซน ์ของตัว 
OKER H-736 จะมีลักษณะเป็น
แท่งยาวๆ ตวัวสัดทุีใ่ช้งานมลีกัษณะ
เป็นผิวมันวาว ให้สัมผัสที่หรูหรา  
มีการวางพอร์ต USB3.0 มาให้
ทั้งหมด 6 ช่อง ซึ่งถูกเรียงตัวไว้
อย่างสวยงามด้วยช่องไฟทีเ่ท่าๆ กนั 
อย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นการแชร์
พอร์ต USB หลายช่องจากพอร์ต
เดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์จึง
ท�าให้อตัราการใช้งานมากกว่าปกติ 
ฉะนั้นแล้ว บนตัว OKER H-736 
จึงมีอะแดบเตอร์แปลงไฟมาให้
พร้อมเพื่อใช้เชื่อมต่อไฟเพิ่มนอก
เหนือจากพอร์ต USB โดยจะใช้ไฟ 
100 – 240V AC 50/60 Hz 0.8A 
OUTPUT 5V - 4.0 สามารถเสียบ
เข้ากับปลั๊กไฟได้โดยตรง

ด้านการทดสอบเท่าที่ได้ลอง

บ่อยครัง้ทีเ่รามกัจะพบว่า
พอร์ต USB ท่ีมีอยู ่ไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน และต้องทนอยู่กับ
ข้อจ�ากัดดังกล่าวด้วยวิธีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การสลับ
การใช้งานไม่ติดตั้งแบบแช่ทิ้งไว้  
ซึ่งจะว่าไปแล้วปัญหาดังกล่าวมัก
พบเจอได้กบัโน้ตบุก๊มากกว่าเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พีซี เพราะจะมีพอร์ต 
USB มาให้น้อยประมาณ 4 พอร์ต
ต่อโน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง

OKER H-736 เป็นอุปกรณ์ 
USB HUB แบบ 6 ช่อง ทีม่าพร้อม
กบัเทคโนโลยกีารเชือ่มต่อความเรว็สงู
แบบ USB 3.0 ซึ่งมีความเร็วสูงถึง 
5Gbps ท�าให้สามารถโอนถ่ายข้อมลู
ได้อย่างรวดเรว็แม่นย�า มปีระสทิธภิาพ
ที่โดดเด่นกว่า USB ที่ความเร็ว
มากกว่า 10 เท่าตัวเลยทีเดียว  

น่าใช้งานด้วยวสัดุคณุภาพสงู รองรับ
การใช้งาน USB ได้เยอะสุดๆ

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ใช้งานพบว่า เมือ่เช่ือมต่อตวั OKER 
H-736 เข้ากับพอร์ต USB แล้ว 
ระบบปฏิบัติการจะสามารถค้นหา
อปุกรณ์ได้ทันท ีไม่เสยีเวลาในการ
รอคอยที่นานมากนัก การใช้งาน
ตั้งแต่ USB พอร์ตที่ 1 จนถึงพอร์ต
ที ่6 สามารถท�างานได้ทกุช่อง การ
แชร์พอร์ต USB ท้ัง 6 พอร์ตพร้อมๆ 
กันก็ท�าได้ดี ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 
ไม่เกิดความร้อนเม่ือใช้เป็นระยะ
เวลานานๆ ท�าให้การใช้งานมี
ความมั่นใจ ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว 

ภาพรวมของ OKER H-736 
ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์
ได้ดีทีเดียวครับ ไม่ใช่แค่การขยาย
ขีดความสามารถของการเชื่อมต่อ 
USB เท่านั้น แต่ยังให้ทั้งความเร็ว
ด้วยเทคโนโลย ีUSB3.0 ตอบโจทย์
ได้ครบทัง้ความสะดวกและความเร็ว 
คุ้มค่าน่าใช้งานจริงๆ ครับ

ราคา1,140บาท

เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB และต้อง
ต่อไปเพิ่ม 

มพีอร์ต USB 3.0 มาให้ 6 ช่อง 

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

Driver  
45mm 

Battery   
350mAh    

Charge 
USB 5V

AUX 
3.5mm

Play time
5 Hours

Frequency Response
280Hz – 16kHz

TECFON SP-85
ดีไซน์ล�้ำสมัย ให้ควำมบันเทิงได้ครบทุกควำมต้องกำร  

ต่อเข้ากับชุดหูฟัง ช่องอ่านการ์ด 
Micro-SD ส�าหรับเล่นไฟล์เพลง 
MP3 ในตัว มีไมโครโฟนส�าหรับ 
ท�าหน้าทีเ่ป็น Speaker phone เมือ่
เชือ่มต่อใช้งานกบัสมาร์ทโฟน และ
แท็ปเล็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับสายโทรศัพท์ และมีปุ่ม
ควบคมุเพิม่-ลดเสยีง และปุม่เลอืก
โหมดรับสัญญาณเสียงทั้ง AUX, 
Micro-SD และบลูทูธ เท่าที่ได้ลอง
กดใช้งานก็พบว่าสะดวกดี ไม่ได้มี
ความซับซ้อนมาก ใช้งานได้คล่อง
เช่นเดียวกับเครื่องเล่นอื่นๆ   

น�าชดุล�าโพงไร้สาย TECFON 
SP-85 ใช้งานกับ Nokia Lumia 620 
ด้วยการเช่ือมต่อผ่านบลูทูธ ซึ่งก็
จับคูใ่ช้งานได้รวดเรว็ โดยจะมองเหน็
ตวัล�าโพงไร้สายในชือ่ BT-SPEAKER 
ใช้งานในระยะ 7-8 เมตร ได้ไม่มี
ปัญหา ทัง้การฟังเพลง MP3 ดคูลปิ
วดีโีอ และดูยทูปู กใ็ห้เสยีงทีช่ดัเจน
ย่านความถีเ่สยีงกลาง และเสยีงแหลม

ชดุล�าโพงไร้สาย TECFON 
SP-85 มาพร้อมดีไซน์ได้ล�้าสมัยดู
แปลกตา ไม่ค่อยเหมือนกับชุด
ล�าโพงท่ีคุน้เคยท่ัวไป โดยท่ีตวับอดี้
หลักจะท�าจากอลูมิ เนียมชุบส ี
แบบอโนไดซ์ให้ความแข็งแรงสูง 
ออกแบบเป็นครีบเล็กๆ รอบตัวดู
สวยงามไปอกีแบบ เรยีกว่ามคีวาม
โดดเด่นไม่เหมอืนใคร และเมือ่เปิด
ใช้งานจะมีไฟ LED เพิ่มความ
สวยงามไปอีกระดับ สลับเฉดสีวน
ไปเรื่อยๆ ส่วนไดรเวอร์ขนาดเล็ก 
45 มิลลิเมตร ติดตั้งไว้ด้านบนเพื่อ
กระจายเสียงได้รอบทิศทางครบ 
360 องศา และมแีผ่นตระแกรงเหลก็
มาปิดทบัไว้อกีชัน้ เพือ่ความแขง็แรง
ทนทานพกพาติดตัวไปใช ้งาน 
นอกบ้านได้สะดวกทุกที่ 

แผงควบคมุ และพอร์ตเชือ่มต่อ
ต่างๆ จะอยูด้่านล่าง มมีาให้ใช้งาน
แบบครบครนั ทัง้พอร์ต USB ส�าหรบั
ชาร์จแบตเตอรี ่แจค็ออดิโอส�าหรบั

มฟัีงก์ชนัให้ใช้งานได้ครบทกุรปูแบบ 
พร ้อมด ้วยดีไซน ์ได ้สวยงามดู 
แปลกตาดี และมไีฟ LED ระยบิระยับ
เพิ่มความสวยงามขณะใช้งาน

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ท�าได้โดดเด่นด ีเปิดฟังทีโ่วลุม่ดังๆ 
ได้สบายๆ ส่วนเสยีงเบสอาจจะไม่
ได้ชัดเจน แต่ก็พอมีให้ได้ยินบ้าง 
กบัเพลงในจังหวะสนุกๆ ให้อรรถรส
ทีเ่ร้าใจ เช่นเดยีวกับการเล่นไฟล์เพลง 
MP3 จาก Micro-SD card ก็เล่น
เพลงได้ครบถ้วน ถือว่ามีความ
แม่นย�าดี ส่วนฟังก์ชันท่ีไม่ได้ระบุ
ไว้แต่ก็สามารถใช้งานได้คือการฟัง
วทิย ุFM แต่ต้องเชือ่มต่อสาย USB 
เพือ่เป็นเสาอากาศรบัคลืน่สญัญาณ 
ถือว่าเป็นของแถมเอาไว้แก้ขดัใน
ยามว่างได้ และแบตเตอรี่ขนาด  
350 มิลลิแอมป์ที่ให้มาก็ใช้งาน 
ได้ราว 3-4 ช่ัวโมง โดยเป็นการสลับ
ใช้งานระหว่างการเล่นเพลงจาก
สมาร์ทโฟน และเล่นเพลงจาก 
Micro-SD แม้ว่าแบตเตอรี่ความจุ
ไม่มาก แต่กเ็พยีงพอส�าหรับการใช้งาน
นอกบ้านในวันหยุดพักผ่อน หรือ
ไปเที่ยวต่างจังหวัด เป็นต้น 

ราคา340บาท

แผงควบคุมกดสั่งงานได้สะดวก

เล่นเพลง MP3 จาก Micro-SD ได้ทันที
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