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คีย์บอร์ดขนาด Full Size

19 Anti-Ghosting

ไฟ LED ปรับเปลี่ยนสี 
แดง น้ำาเงิน และม่วง

5 ปุ่ม มัลติมีเดีย

ระบบประหยัดพลังงาน

OKER S35
ใช้งานได้ครอบคลุม เล่นเกมได้อย่างเร้าใจ

เสยีง นอกจากนีย้งัมาพร้อมกบัปุม่
ฟังก์ชันที่ช ่วยในการทำางานให้
รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยการกดปุ่ม Fn 
ร ่วมกับคีย ์ต ่างๆ เช ่น Fn+F9 
เป็นการเปิดหน้าโฮมเพจบนเว็บ
บราวเซอร์, Fn+F10 เรียกใช้งาน
โปรแกรม รับ-ส่ง อีเมล, Fn+F11 
ล็อกปุ่มกดทั้งหมด, Fn+F12 ล็อก 
Windows, Fn+W เป็นการสลับ
ระหว่างปุ่ม W,A,S,D กับ ปุ่มลกูศร

อีกจุดเด่นของรุ ่นนี้ก็คือไฟ 
LED บนตัวคีย์บอร์ด ที่สามารถ
ปรบัเปลีย่นสไีด้ 3 แบบ ได้แก่ สแีดง 
สีนำ้าเงิน และ สีม่วง โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้ โดยการกดปุ ่ม 
Fn+TAB และยังปรับระดับความ
สว่างของไฟ LED ได้โดยการกดปุม่ 
Fn+ESC นอกจากนี้ตัวคีย์บอร์ด
เมื่อไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะ
เวลา 10 นาท ีจะทำาการเข้าสูโ่หมด
ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ 
สังเกตได ้จากไฟ LED บนตัว
คีย์บอร์ดจะดับลง และสามารถ

อุปกรณ์สำาหรับการ
เล่นเกม ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก
อย่างหน่ึงที่ทำาให้การเล่นเกมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยฟังก์ชัน 
และการออกแบบท่ีดีมีสไตล์ปรับ
แต่งการตั้งค ่าได ้หลายรูปแบบ  
ซึง่จะแตกต่างจากอปุกรณ์ทีใ่ช้งาน
ทั่วไป ที่มีข้อจำากัดในเรื่องของการ
ใช้งาน

OKER S35 เป็นคีย์บอร์ด
ขนาด Full Size ที่ออกแบบมาใน
สไตล์เกมมิ่ง มาพร้อมกับฟังก์ชัน
ต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย โดยเริ่ม
จากปุ ่มกดจะรองรับการใช้งาน
แบบ Anti-Ghosting ที่สามารถกด
ใช้งานพร้อมกันได้ถึง 19 ปุ ่ม  
ซึง่แตกต่างจากคย์ีบอร์ดทัว่ๆ ไปที่
กดพร้อมกนัได้เพยีง 4-5 ปุม่เท่านัน้ 
ตวัคย์ีบอร์ดยงัมาพร้อมกบัปุม่เล่น
มัลติมีเดีย 5 ปุ่มด้วยกัน ซึ่งจะอยู่
บรเิวณด้านบนของคย์ีบอร์ด ประกอบ
ไปด้วย เล่นเพลงก่อนหน้า, เล่นเพลง
ถดัไป, เพิม่เสียง, ลดเสยีง และ ปิด

ครบทกุฟังก์ชนัการใช้งาน ไม่ว่าจะ
เล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลง ตอบสนอง
คำาสัง่ได้เป็นอย่างดี

Value
Quality
Easy to Use
Performance

เรยีกใช้ได้อกีครัง้ เมือ่มกีารกดปุม่ใดๆ 
บนตัวคีย์บอร์ด ก็จะกลับเข้าสู่การ
ทำางานปกติ

การเช่ือมต่อมาพร้อมกับพอร์ต
แบบ USB ความยาวสาย 1.5 เมตร 
คุณสมบัติ Plug & Play เชื่อมต่อ
และใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลง
ไดร์เวอร์ สำาหรับการใช้งานปุ ่ม
มัลติมีเดียกับโปรแกรม Windows 
Media Player ตอบสนองคำาสัง่การ
ใช้งานได้ทันท ีในส่วนของการเล่นเกม 
Counter Strike: Global Offensive 
เพยีงแค่กดเบาๆ ก็สามารถสัง่งาน
ได้ทันที จะบังคับตัวละคร หรือ 
เลอืกใช้คำาสัง่ต่างๆ โดยการกดค้าง
หรือกดแบบรัวๆ ก็สามารถตอบ
สนองได้อย่างแม่นยำา

จากภาพรวมแล้วคีย์บอร์ด 
OKER S35 ถือได้ว่าออกแบบ 
ไม่ใช่แค่เฉพาะการเล่นเกมเท่านั้น 
ไม่ว่าจะพิมพ์งาน การพิมพ์แชท 
อนิเตอร์เนต็ ดหูนัง ฟังเพลง กส็ามารถ
ใช้งานได้อย่างครอบคลุม

ปุม่มัลตมิเีดยี

พอร์ตแบบ USB
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เซนเซอร์ของเมาส์แบบ Optical

ไฟ LED 7 สี ปรับเปลี่ยน
อัตโนมัติ

ปรับค่า DPI ได้สูงสุด 2400

พอร์ต USB สายเชือกถักยาว 
1.5 เมตร 

OKER S-286
ดีไซน์โดนใจ ตอบสนองการสั่งงานได้แม่นย�า

ในส่วนของปุ่มใช้งานต่างๆ ก็
มมีาให้แบบจัดเตม็ เพราะมาพร้อม
กับปุ่มใช้งานมาถึง 6 ปุ่มด้วยกัน 
ประกอบไปด้วย ปุ่มคลิกซ้าย, ปุ่ม
คลิกขวา, ปุ่ม Scroll Wheel, ปุ่ม
ปรับค่า DPI, ปุ่ม Back และ ปุ่ม 
Fo rward ซึ่ ง ในแต ่ละปุ ่มก็มี
คุณสมบัติและการใช้งานแตกต่าง
กันออกไป เริ่มจากปุ่มคลิกซ้าย 
และ ขวา เป็นปุ่มมาตรฐานที่ใช้ใน
การเล่นเกมทุกๆ แนว ในการออก
ค�าสัง่ต่างๆ โดยการใช้งานเพยีงแค่
คลิกเบาๆ ก็สามารถสั่งงานได้
ทันที, ปุ่ม Scroll Wheel เป็นปุ่ม
แบบยาง ให้การสัมผัสเลื่อนขึ้น 
เลื่อนลง ได้เป็นจังหวะ ไม่มีสะดุด
ต่อการใช้งาน, ปุม่ปรบัค่า DPI โดย
ปกตแิล้วในแต่ละเกม ย่อมมกีารตัง้
ค่าที่แตกต่างกันออกไป ความเร็ว
ของเมาส์กเ็ป็นส่วนหนึง่ในการเล่น
เกม ซึ่งการปรับค่า DPI สามารถ
ปรับได้ 4 ระดับ คือ 800-1200-
1800-2400 เพียงแค่กด 1 ครั้ง ก็
จะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามความ

สัมผัสประสบการณ์การ
เล่นเกมอย่างเหนือชั้น ไปกับเมาส์ 
OKER S-286 ที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนัก
เล่นเกมโดยเฉพาะ ที่มาพร้อมกับ
ฟังก์ชนัต่างๆ ทีช่่วยให้การเล่นเกม
ตื่นเต้นและเร้าใจมากยิ่งขึ้น

OKER S-286 เป ็นเมาส์
ส�าหรับการเล่นเกม ด้วยดีไซน์เป็น
ทรงหน้ากากหุน่ยนต์ ทีใ่ห้ดมูมีติลิ�า้
สมัย น่าใช้งาน มาพร้อมกับไฟ 
LED Backlight ที่สามารถเปลี่ยน
สลับสีได้ถึง 7 สีด้วยกัน เพื่อเพิ่ม
สีสันของความเป็นอุปกรณ์เกมมิ่ง 
จากการสัมผัสถือว่าออกแบบมา 
ให้มีขนาดพอดีกับมือ สามารถ
บังคับทิศทางของเมาส์ได้อย่าง
อิสระ โดยเซนเซอร์ของเมาส์จะ
เป็นแบบ Optical ความละเอียด
สูงสุดถึง 2400 DPI ปรับการตั้งค่า
ได้หลายระดบั โดยจะรองรบัการใช้
งานเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวที่ที่หลาก
หลายไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์, 
กระดาษ หรือพื้นไม้

ให้การสัมผัสที่พอดีมือ สั่งงานได้
อย่างแม่นย�า ทีส่�าคัญราคาไม่แพง 

Value
Quality
Easy to Use
Performance

ต้องการ, ปุ ่ม Back และ ปุ ่ม  
Forward ที่อยู่บริเวณด้านข้างของ
ตัวเมาส ์ โดยใช ้ น้ิวโป ้งในการ
ควบคุม มีส่วนช่วยในเกมที่ต้องใช้
ค�าสั่งเพิ่มเติม หรือ ในการท่อง
เว็บไซต์ ที่ให้อ�านวยความสะดวก
ในการสั่งงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเช่ือมต่อจะเชื่อมต่อด้วย
พอร์ตแบบ USB แบบสายเชอืกถกั 
ที่ให้ความแข็งแรงและทนทานกว่า
สายทั่วๆ ไป มีความยาวมากถึง 
1.5 เมตร พร้อมคุณสมบัติ Plug & 
Play ท่ีหลังจากเช่ือมต่อเข้ากับ
เครือ่งคอมพวิเตอร์กส็ามารถใช้งาน
ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์เพิม่เตมิ 
จากการทดสอบการเล ่น เกม 
Counter-Strike: Global Offensive 
และ Grand Theft Auto Vปรับระดบั 
DPI ที่ 1200 ควบคุมการท�างานได้
อย่างแม่นย�า ปุม่กดต่างๆ ตอบสนอง
ได้รวดเร็ว จะกดคลิกเป็นจังหวะ
หรือกดรัวๆ สั่งงานได้แบบไม่มี
ปัญหา

ปุ่ม Scroll Wheel

พอร์ตแบบ USB สายเชอืกถกั
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