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OMISA 770MR-W-US Smart IP Camera
กล้องวงจรปิดไร้สาย รองรับระบบคลาวด์ ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่

ได้ดีเลยทีเดียว ในส่วนของพอร์ต
เชือ่มต่อของตวักล้องกไ็ม่ได้มอีะไร
ที่ซับซ้อน ที่ด้านหลังจะมาพร้อม
พอร์ตแลน, สล๊อต Micro SD Card 
ส�าหรบับนัทกึไฟล์วดีีโอ, เสาสญัญาณ 
Wi-Fi และแจ็คเพาเวอร์ DC 5V 

กล้อง OMISA 770MR-W-US 
เลอืกใช้เซนเซอร์รบัภาพแบบ CMOS 
ขนาด 1/4 นิ้ว ความละเอียด  
1 ล้านพิกเซล พร้อมด้วยระบบอิน
ฟาเรด (IR) ช่วยจบัภาพวตัถใุนตอน
กลางคืนได้คมชัดมากข้ึนบนความ
ละเอียด 720p และตัวเลนส์ขนาด 
3.6mm จะให้ภาพมุมกว้างมากถึง 
70 องศา หรือที่เรียกว่าเลนส์ไวด์ 
ท�าให ้ครอบคลุมพ้ืนที่ ได ้กว ้าง  
ไม่ว่าจะใช้งานภายในบ้าน สถาน
ประกอบการ ร้านค้า หรือใช้งาน
บนออฟฟิศกไ็ม่มปัีญหา นอกจากน้ัน
แล้วทีตั่วกล้องยงัได้ติดต้ังไมโครโฟน 
และชุดล�าโพงมาด้วย ซึง่จะสามารถ
สือ่สารพดูคยุกันได้ทัง้สองฝ่ังท�าให้
ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

ทดสอบติดตั้ ง ใช ้ ง านกับ 
สมาร์ทโฟนระบบ Android และ
แทบ็เลต็ (iPad) ระบบ iOS โดยการ
สแกน QR Code ที่ข้างกล่องเพื่อ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Yoosee 

ติ ด ตั้ ง กล ้ อ งวงจรป ิ ด
ภายในบ้านด้วยตนเองได้ง่ายๆ กบั 
OMISA 770MR-W-US ท่ีออกแบบ
เป็นกล้อง Smart IP Camera 
สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตได้ทันที เพื่อความ
สบายใจในการออกมาท�างานนอกบ้าน
ในทุกๆ วัน หรอืว่าจะออกไปเทีย่ว
ต่างจังหวัดหลายๆ วันก็ไม่ต้อง
เป็นกังวล เพราะเรียกดูภาพจาก 
ตัวกล้องผ่านสมาร์ทโฟนระบบ 
3G/4G ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ
คลาวด์ และตัวกล้องมาพร้อม
เซนเซอร์แบบ CMOS รองรับค 
วามละเอียดได้คมชัดถึงระดับ HD 
ซึง่จะช่วยให้เห็นรายละเอยีดต่างๆ 
ได้อย่างชัดเจน เผื่อมีเหตุการณ ์
ไม่คาดฝันก็สามารถน�าไปใช้เป็น
หลักฐานในอนาคตได้ทันที

กล้อง OMISA 770MR-W-US 
ดีไซน์ได้สวยงามดูน่าใช้งานมาก 
และเข้ากับเฟอร์นเิจอร์แบบโมเดร์ิน
ได้ลงตัว บอดี้เป็น ABS Plastic  
เท่าที่ได้ลองจับลองสัมผัสใช้งานก็
มคีวามแขง็แรงด ีตวักล้องออกแบบ
ให้หมนุได้รอบ และปรบัมมุก้ม-เงยได้ 
180 องศา ถือว่ามีความยืดหยุ่น 
ในการหามุมหาองศาการติดตั้ง 

ราคาไม่แพง ตดิตัง้เองได้ง่าย ดูผ่าน
สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ได้สะดวกมาก

Value
Quality
Easy to Use
Performance

มาติดต้ัง และเลือกได้ว่าจะเชื่อม
ต่อผ่านสายแลน หรอืเช่ือมต่อผ่าน 
Wi-Fi แต่แนะน�าให้เช่ือมต่อผ่าน 
Wi-Fi เพราะจะสะดวกในการ
เคลือ่นย้าย และคณุภาพของวดีโีอ
ที่ความละเอียด HD ก็ไม่ได้ดีเลย์
อะไรมากนัก แทบไม่ต่างจากการ
เชื่อมต่อผ่านสายแลน และในการ
ต้ังค่าตรงน้ีจะรองรับระบบคลาวด์
ไปในตวั ไม่ต้องตัง้ค่าอะไรเพิม่อกีแล้ว 
ออกไปนอกบ้านก็สามารถเรียกดู
ภาพสดๆ ผ่านอนิเทอร์เนต็ 3G/4G 
ได้เลย (อินเทอร์เน็ตขาอัพโหลดที่
เช่ือมต่อกับกล้องควรมีความเร็ว
ต้ังแต่ 1Mbps ข้ึนไปเพือ่ให้ดูได้ราบรืน่) 
ประสิทธิภาพของไฟล์ที่ใช้งานใน
ช่วงกลางวนัตามบ้าน ตามออฟฟิศ
ที่ความละเอียด HD ท�าได้คมชัด
ประทบัใจมาก ส่วนในช่วงกลางคืน
ทีแ่สงสว่างไม่มากกถ็อืว่าอยูใ่นเกณฑ์
ทีย่อมรับได้ อาจจะไม่ได้ชดัมากมาย
แต่ก็ดูเหตุการณ์ต่างๆ ได้รู ้เรื่อง 
ประสทิธภิาพโดยรวมถอืว่าน่าพอใจ 
โดยเฉพาะการใช้งานกบัสมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตใช้งานได้ง่ายมาก แม้ไม่มี
ความรู้ไอทีอะไรมากนักก็ใช้งาน 
ได้คล่อง

ราคา2,200บาท

เชื่อมต่อได้ทั้ง LAN และ Wi-Fi

Image sensor 
1/4 “color CMOS sensor

Resolution 
1280 x 720 (720P)

Input/output 
Two-way audio

Video compression
H.264

Image frame rate 
25fps

Connectivity
LAN, Wi-Fi    

Video storage 
Micro SD card (max 64 GB)

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

OKER G1000 Wireless Combo
คุ้มค่า โดนใจแบบไร้สาย 

สามารถตอบสนองการใช ้งาน 
ได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงเริ่มแรก 
ในส่วนของ Scrol l ing Wheel  
อาจจะใช ้งานเลื่อนติดขัดบ ้าง  
แต่พอใช้งานสักระยะก็จะเลื่อนได้
แบบสบายๆ ส�าหรับเซนเซอร์ของ
เมาส์นั้น รองรับการใช้งานได้ดี  
ทั้งบนพื้นที่เป็น แผ่นรองเมาส์  
พืน้ไม้ บนกระดาษ สามารถเคลือ่นไหว
ได้อย่างอิสระตามความต้องการ 
โดยตัวเมาส์ จะมีช่องใส่ถ่านขนาด 
AAA พร้อมเก็บตัวรับสัญญาณ 
USB receiver บรเิวณด้านล่างอกีด้วย

และในส่วนของคย์ีบอร์ดจัดมา
ในรปูแบบ Full Size ทีม่ปุ่ีมมาตรฐาน
มาให้อย่างครบถ้วน ทัง้ในส่วนของ 
Main Keys และ Number Keys ซึ่ง
สงัเกตได้ว่าการจัดวางปุ่มคย์ีบอร์ด
จะปรบัให้เรยีบอยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
ท�าให้พิมพ์สัมผัสได้อย่างง่ายดาย 
และยังมาพร้อมกับปุ ่มฟังก์ชัน
มัลติมีเดีย ที่จะตอบสนองการเล่น

หากก�าลงัมองหาอปุกรณ์
เมาส์และคีย ์บอร์ดแบบไร้สาย 
OKER G1000 Wireless Combo 
เป็นอกีตวัเลอืกหนึง่ทีจ่ะตอบสนอง
ความต้องการการใช้งานของผูใ้ช้งาน
ได้ในทุกรูปแบบ ท่ีมาแบบแพคคู่ 
ในกล่องเดียว

โดยชุดเมาส์และคีย์บอร์ด
แบบไร้สายจะใช้พลังงานจากถ่าน
ไฟฉายขนาด AAA จ�านวนสอง
ก้อนด้วยกัน และเชื่อมต่อผ่านตัว
รบัสญัญาณ USB receiver ท�างาน
ผ่านระบบ Wireless บนมาตรฐาน
คลื่นความถี่ 2.4 GHz และเมื่อ
ท�าการเชื่อมต่อใช้เวลาเพียงไม่กี่
วนิาทกีจ็ะสามารถใช้งานได้ในทนัที 
โดยรองรบัการใช้งานแบบไร้สายได้ไกล
ถึง 10 เมตรเลยทีเดียว

ตวัเมาส์จบัได้กระชบัพอดมีอื 
มีดีไซน์ท่ีเรยีบง่าย มาพร้อมกบัปุม่
มาตรฐาน ประกอบด้วย ปุม่ คลกิซ้าย 
คลิกขวา และ ปุ่ม Scrolling Wheel 

เป็นคีย์บอร์ดและเมาส์ท่ีมีดีไซน์
เรยีบง่ายและหรหูรา ใช้งานได้ดท้ัีง
การใช้งานทั่วไปและการเล่นเกม 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

มัลติมีเดียได้ง่าย โดยไม่ต้องเปิด
โปรแกรม เพียงแค่กดฟังก์ชันจาก
แป้นคีย์บอร์ดได้ในทันที โดยเมื่อ
กดปุ่ม Fn+F1 เปิดโปรแกรมเล่น
มลัตมีิเดยี, Fn+F2 ลดเสยีง, Fn+F3 
เพิ่มเสียง, Fn+F4 ปิด/เปิด เสียง, 
Fn+F5 เล่นเพลงก่อนหน้า, Fn+F6 
เล่นเพลงถัดไป, Fn+F7 เล่นเพลง, 
Fn+F8 หยุดเล่น Fn+F9 ไปหน้า 
Home ของเว็บไซต์, Fn+F10 เปิด
ข้อความ, Fn+F11 เข้าที่หน้า My 
Computer และยังมีปุ่มที่สามารถ
ใช้งานเครือ่งคดิเลขได้ในทันที ท�าให้
สะดวกต่อการใช้งานได้เป็นอย่างมาก

จากการทดสอบสามารถตอบ
สนองการใช้งานได้ดทีัง้การพมิพ์งาน 
โต้ตอบข้อความผ่านเว็บไซต์ แม้กระท่ัง
การเล่นเกม กส็ามารถใช้งานได้อย่าง
คล่องตวั ตอบสนองไปพร้อมๆ กบั
การเล่นมัลติมีเดีย ได้อย่างไม่มี
สะดุด และไม่ต้องกลวัเลยว่าพลงังาน
ที่ใช้จะหมด เพราะสามารถใช้งาน
ได้ยาวนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว 

ราคา720บาท

มีให้เลือกทั้งสีด�าและสีขาว

ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์แบบไร้สาย

ท�างานผ่าน Wireless 
บนคลื่นความถี่ 2.4 GHz

คีย์บอร์ดแบบ Full Size 
ที่มาพร้อมปุ่มฟังก์ชัน

เมาส์จับได้กระชับพอดีมือ

รองรับการใช้งานในรัศมี 10 เมตร

ติดต่อ : บริษัท คราวน์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด   
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