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คีย์บอร์ดระบบไร้สาย Wireless 
บนคลื่นความถี่ 2.4 GHz

รองรับการกดได้มากถึง 
5 ล้านครั้ง

ปุ่ม Fn ที่รองรับการใช้งาน
มัลติมีเดีย

เชื่อมต่อสัญญาณด้วย USB 
Receiver

OKER K300G
สั่งงานง่ายด้วยคีย์บอร์ดแบบไร้สาย

สามารถพกพาใส่กระเป๋าสะพายได้
แบบสบายๆ มาพร้อมกบัปุม่ทีใ่ห้การ
สัมผัสเรียบง่าย ล�้าสมัย และยังยก
ระดับปรับองศาของคีย์บอร์ดให้
สะดวกง่ายต่อการพิมพ์งานได้
อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนีย้งัมาพร้อมกบัปุ่ม
ฟังก์ชนัในการใช้งานมลัตมิเีดยีและ
ค�าสัง่ในตรวจหน้าเอกสาร แบบเดยีว
กับที่มีในคีย์บอร์ดขนาด Full Size 
สังเกตได้ว่าตัวอักษรสีน�้าเงินจะ
บอกถึงค�าสั่งเมื่อใช้งานร่วมกับปุ่ม 
Fn ตัวอย่างเช่นการกด Fn+F1 จะ
เป็นการเปิดโปรแกรมเล่นมลัตมิเีดยี
ขึน้มา Fn+F2 ลดเสยีง, Fn+F3 เพิม่
เสยีง, Fn+F4 ปิดเสียง ฯลฯ เมื่อได้
ลองกดทุกปุ่มแล้วสามารถใช้งาน
ได้ตรงตามที่ได้ระบุไว้

ในการใช้งานการพิมพ์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Word สามารถ
ตอบสนองค�าส่ังได้รวดเรว็ ไม่ว่าจะ
พมิพ์เรว็หรอืพมิพ์ช้า สามารถตอบ

ตอบสนองการใช้งานได้
อย่างอสิระ สะดวกสบายไปกับการ
พิมพ์งาน เอกสารต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย และประหยัดพ้ืนที่ไม่มี
สายมาเกะกะ ด้วยคีย์บอร์ดแบบ 
ไร้สาย OKER K300G สั่งงานได้
อย่างแม่นย�า พร้อมกับปุ่มฟังก์ชัน 
ท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกใน
การใช้งานมัลติมีเดีย

OKER K300G เป็นคีย์บอร์ด
ขนาดเล็กท�างานด้วยระบบไร้สาย 
Wireless ท�างานบนคลื่นความถี่ 
2.4 GHz สามารถใช้งานได้ในระยะ 
10 เมตร ใช้พลงังานจากถ่านไฟฉาย
ขนาด AAA จ�านวน 2 ก้อน และ 
มี USB Receiver เป็นตัวเชื่อมต่อ
รับ-ส่ง สัญญาณระหว่างคีย์บอร์ด
กับอุปกรณ์ พร้อมด้วยคุณสมบัติ 
Plug and Play เชื่อมต่อได้ทันที 
โดยไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์เพิ่มเติม 

ในการออกแบบนัน้ออกแบบ
ให้มีขนาดเลก็กะทัดรดั น�า้หนกัเบา 

ประหยัดพื้นที่ ตอบสนองค�าสั่ง 
ได้อย่างรวดเรว็ น�า้หนกัเบา พกพา
ได้สะดวก

Value
Quality
Easy to Use
Performance

สนองได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้อง
ออกแรงกดจนมากเกินไป รองรับ
การพิมพ์ได้มากถึง 5 ล้านคร้ัง  
ด้วยคีย์บอร์ดที่เป็นระบบไร้สาย  
ได้ทดสอบพมิพ์ห่างจากตวัรบัสญัญาณ
เป็นระยะประมาณ 10 เมตร ก็ยัง
สามารถตอบสนองการใช้งานได้
เป็นอย่างดี แต่เมื่อมีสิ่งกีดขวาง 
เช่น ประต ูหรอื ก�าแพง กท็�าให้การ
พิมพ์นั้นสะดุดและไม่ตอบสนอง
ต่อการใช้งาน

โดยรวมแล้วคีย์บอร์ด OKER 
K300G สามารถช่วยประหยดัพืน้ท่ี
ในการใช้งานได้เป็นอย่างมาก สามารถ
ตอบสนองค�าสั่งในระยะไกลๆ ได้
เป็นอย่างด ีเหมาะส�าหรบัพ้ืนท่ีบน
โต๊ะท�างานที่จ�ากัด, ในห้องประชุม
ที่มีการน�าเสนอผลงาน, หรือเป็น
คย์ีบอร์ดตัวทีส่องในการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ก็ใช้งานได้ 
ไม่ตกเทรน แถมยงัรองรบัการใช้งาน
ได้ทัง้บน Windows และ Mac OS X 
อีกด้วย

ราคา460บาท
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USB Receiver รับ-ส่ง สัญญาณ
แบบไร้สาย

ปุ่ม Fn ที่มาพร้อมกับการใช้งาน
มัลติมีเดีย
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OKER KB-128M
ระเบิดความมันส์ไปกับคีย์บอร์ด Game Machine key

มาในสไตล์ Game Machine key  
ที่ให้การสัมผัสเสมือนปุ ่มสไตล์ 
Mechanical Key ท�าให้ได้อรรถรส
ในการเล่นเกมแนว FPS เช่น Counter 
Strike: Global Offensive, Call of 
Duty: Black Ops III เป็นอย่างมาก 
ซึ่งปุ ่มที่ได้ท�าการติดต้ัง Game 
Machine key จะประกอบไปด้วย 
ปุ่ม W,A,S,D,ลูกศรขึ้น ลง ซ้าย 
และ ขวา ซึ่งสังเกตได้ง่ายตัวปุ่มจะ
เป็นสนี�า้เงนิ และทีส่�าคญัปุ่ม Game 
Machine key ยังรองรับการกด 
ได้สูงถึง 10 ล้านครั้ง ในขณะที่ปุ่ม
ทัว่ไปจะรอบรบัการกดได้เพยีง 8 ล้าน
ครั้งเท่านั้น

ในส ่วนของปุ ่มมัลติมี เดีย  
จะมีมาให ้เลือกใช ้งานด้วยกัน
ทัง้หมด 8 ปุ่มด้วยกนั ประกอบด้วย
ปุม่ เล่น/หยดุ เพลง, เล่นเพลงก่อน
หน้า, เล่นเพลงถัดไป, เพิ่มเสียง, 
ลดเสียง, ปิดเสียง, หน้าโฮมเพจ 
และ ปุ่มเปิด-ปิด ไฟ LED บนตัว

ปัจจุบันวงการเกมมีการ
เตบิโตขึน้เรือ่ย  ๆทัง้ในด้านกราฟิกเกม 
การแข่งขัน และสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลย
ก็คืออุปกรณ์ส�าหรับการเล่นเกม  
ทีจ่ะช่วยตอบสนองผูเ้ล่นให้มทีกัษะ
ในการเล่นเกมทีด่ขีึน้ ทางด้าน OKER 
ก็ได้มีการออกแบบคีย์บอร์ดเพื่อ
การเล่นเกมออกมาเช่นกัน 

OKER KB-128M เป็นคย์ีบอร์ด
สไตล์เกมมิ่งในรูปแบบ Full Size  
ที่มีปุ่มมาตรฐานในการใช้งานมา
ให้อย่างครบถ้วน พร้อมกบัเพิม่ปุ่ม
ฟังก์ชันในการใช้งานมัลติมีเดีย  
ท่ีรองรับได้ดูหนังและฟังเพลงจาก
โปรแกรมเล่นมัลติมีเดีย พร้อมกับ
ไฟ LED สีน�้าเงิน ที่ดูมีสีสัน ดุดัน 
น่าใช้งาน และท่ีปรบัระดบัคย์ีบอร์ด 
ที่จะช ่วยปรับให้ใช ้งานได้ตาม 
ความถนัดของแต่ละบุคคล

ในบางปุ่มของ OKER KB-128M 
จะมีบางปุ่มท่ีเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
เข้าไป นั่นก็คือเป็นปุ่มที่ออกแบบ

คย์ีบอร์ดทีอ่อกแบบมาเหมาะส�าหรับ
เกมแนว FPS โดยเฉพาะ คอเกม
แนวนี้ไม่ควรพลาด

Value
Quality
Easy to Use
Performance

คีย์บอร์ด ซึ่งการจัดวางต�าแหน่ง
บรเิวณด้านซ้ายและขวาของคย์ีบอร์ด 
ท�าให้ไม่รู้สึกเกะกะในขณะใช้งาน

การเช่ือมต่อจะเชื่อมต่อด้วย
พอร์ตแบบ USB ความยาวสาย 
1.5 เมตร เป็นสายเชือกถัก ที่มี
ความแข็งแรงทนทาน ไม่ขาดง่าย 
ทันทีที่ เ ช่ือมต ่อเข ้ ากับเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้
ทันทีโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่ม
แต่อย่างใด 

จากการใช้งานท่ัวไปในการ
พิมพ์งานและเล่นเกม สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่าง
ด ีแม้ว่าจะพมิพ์เรว็ๆ หรอื เล่นเกม
กดรวัๆ กส็ามารถตอบสนองค�าสัง่
ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของไฟ LED 
ไม่ได้สว่างจนมากเกินไป และ 
เปิด-ปิดได้ บอกได้เลยว่า OKER 
KB-128M เหมาะทีจ่ะจัดไว้เป็นชดุ
เกมมิ่งส�าหรับคอมพิวเตอร์คู ่ใจ
ไม่มีผิดหวังย่างแน่นอน

ราคา10,60บาท

ปุ่มมัลติมีเดียที่รองรับการดูหนัง
และฟังเพลง

Game Machine key

คีย์บอร์ดขนาด Full Size

ปุ่มเล่นมัลติมีเดีย 8 การใช้งาน

ปุ่มสไตล์ Game Machine key 

ไฟ LED สามารถเปิด-ปิดได้
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