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OKER WM-738

เชื่อมต่อไร้สาย ใช้งานได้คล่อง รองรับทุกอุปกรณ์
ให้

Sensor
Optical

Resolution

800/1200/1600dpi

Buttons

4 buttons

Receiver

Nano Receiver

Battery
AAA x2

Support

Windows XP, Vista, 7, 8,
8.1, 10

ค วามอิ ส ระคล่ อ งตั ว
ในการท� ำ งานได้ ต ลอดเวลากั บ
เมาส์ ไร้ ส าย OKER WM-738
มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามดูหรูหรา
น่าใช้งาน รองรับได้ทั้งเครื่องพีซี
เดสก์ทอป และโน้ตบุ๊กทุกระบบ
(Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10)
โดยไม่ตอ้ งลงไดรวเวอร์พร้อมใช้งาน
ได้ทันที ตัวเมาส์มีขนาดเล็กกะทัด
พอเหมาะจับได้ถนัดมือ ส่วนตัว
เซนเซอร์ที่ให้มามีความละเอียด
สูงสุดถึง 1600dpi สามารถปรับ
เลือกความละเอียดได้ 3 ระดับ
เพื่ อ ความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล
อี ก ทั้ ง ยั ง มาพร้ อ มเทคโนโลยี
การประหยั ด พลั ง งานที่ ดี เ ยี่ ย ม
(Automatic sleep & lower power)
ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน
มากขึ้น หรือถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆ
ก็สามารถปิดสวิทซ์ที่อยู่ใต้เมาส์ได้
เช่นกัน
น�ำเมาส์ไร้สาย OKER WM-738
ไปใช้งานกับเครือ่ งพีซเี ดสก์ทอปทัง้
Windows 7 (64-bit) และ Windows 10
(64-bit) ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องลงไดรวเวอร์อะไรเพิ่มเติม
แค่ใส่แบตเตอรี่ AAA สองชุด เชือ่ มต่อ
USB Receiver เท่านั้นเอง ติดตั้ง
ได้สะดวกรวดเร็วดี ขนาดของเมาส์
และการออกแบบให้แบตเตอรี่อยู่
ในต�ำแหน่งทางด้านหลังเล็กน้อย
จะช่วยถ่วงน�ำหนักได้พอดี จับใช้งาน
ได้ถนัดพอเหมาะ ขยับเมาส์ไปใน
ทิศทางต่างๆ ได้คล่องตัว จะใช้งาน
บนแผ่นรองเมาส์ พื้นไม้บนโต๊ะ
คอมพิวเตอร์กไ็ ม่มปี ญ
ั หา ตอบสนอง
ได้แม่นย�ำดีเหมือนเดิม และด้วย
พื้นผิวของบอดี้ที่ออกแบบคล้าย
หนังเทียมสัมผัสได้นมุ่ นวล ยึดเกาะ
กับฝ่ามือได้ดี เท่าที่ได้ลองกดคลิก
เมาส์ใช้งานทัว่ ไปก็ถอื ว่าตอบสนอง
ได้แม่นย�ำ
เซนเซอร์ Optical ที่ ใ ห้ ม า
สามารถปรับเปลีย่ นค่าความละเอียด
ได้ 3 ระดับด้วยกัน ก็สามารถใช้งาน
ได้เป็นอย่างดีไม่วา่ จะเป็นการน�ำไป
ใช้ ง านบนคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ ๊ ก
ขนาดหน้าจอ 14 นิว้ ค่าความละเอียด
ที่รู้สึกว่าใช้งานได้ถนัดคล่องตัวสุด
จะอยูท่ ี่ 800dpi ส่วนการใช้งานกับ

พีซเี ดสก์ทอปบนหน้าจอขนาด 23 นิว้
ขยับเพิม่ มาเป็น 1200dpi ใช้งานได้
คล่องมือเช่นเดียวกัน ส่วนค่าความ
ละเอียดสูงสุด 1600dpi ลองปรับ
และใช้งานกับเครือ่ งพีซที ตี่ อ่ มอนิเตอร์
สองชุด (Dual View) ขนาด 19 นิ้ว
ก็ใช้งานได้รวดเร็วดี แต่ความนิ่ง
ความแม่นย�ำอาจจะสูค้ วามละเอียด
800dpi และ 1200dpi ไม่ได้ ต้อง
ปรับตัวท�ำความคุน้ เคยกันพอสมควร
จึงจะใช้งานได้คล่อง ในส่วนของ
scroll wheel ก็ตอบสนองได้แม่นย�ำ
ดีเลื่อนดูเอกสารไฟล์ word หรือ
PDF รวมถึงเลือ่ นดูหน้าเว็บเพจยาวๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ระยะห่างระหว่าง
เมาส์ และตัว Receiver เท่าที่ลอง
ทดสอบใช้งานได้เกือบๆ 8 เมตร
ตามสเปคที่ระบุไว้เลยทีเดียว ด้วย
ระยะขนาดนี้ก็ถือว่าใช้งานในห้อง
ประชุมขนาดเล็ก หรือขนาดกลางๆ
ได้สบาย ถือว่าเมาส์ไร้สาย OKER
WM-738 มีประสิทธิภาพทีด่ พี อตัว
ตอบโจทย์การใช้งานทัว่ ไปในปัจจุบนั
ได้ลงตัว

จัดวางปุ่ม Multimedia hotkeys
แยกไว้ต่างหาก กดใช้งานได้สะดวก
มากขึ้น
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Value
Quality
Easy to Use
Performance
ขนาดกะทัดรัดพอเหมาะ จับได้
กระชับมือพอดี และการตอบสนอง
ใช้งานทั่วไปถือว่าท�ำได้ดี ที่ส�ำคัญ
ราคาถูกมาก น�ำไปประยุกต์ใช้งาน
กับกล่อง android หรือ SmartTV
ได้ด้วย
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OKER Magic Photon Backlight Gaming Keyboard S228
สีสันสดใส ปรับตั้งค่าง่ายไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
ตอบ

LED-backlight
Rainbow color

Windows Lock
Yes

Water-proof design
Yes

Interface

USB 2.0

Multimedia hotkey
10 buttons

Support

XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

สนองการสัง่ งานได้
รวดเร็ว และแม่นย�ำได้ดีเป็นพิเศษ
กับสุดยอดคียบ์ อร์ดราคาหลักร้อย
OKER Magic Photon Backlight
Gaming Keyboard S228 มาในขนาด
Full Size ให้ใช้งานได้สะดวกสบาย
เพิ่มความคล่องตัวในการเล่นเกม
ได้เต็มที่ มีฟงั ก์ชนั่ ล็อคปุม่ กด ล็อคปุม่
Windows มาให้ในตัวไม่ต้องลง
ซอฟต์แวร์ใดๆ กดตั้งค่าที่ตัวแป้น
คียบ์ อร์ดได้ทนั ที พร้อมดีไซน์สดุ ล�ำ้
ออกแบบให้มีเหลี่ยม มีมุมชัดเจน
รวมถึงไฟ LED-Backlit ช่วยเพิ่ม
ความโดเด่นขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี
ด้ ว ยความที่ แ ป้ น คี ย ์ บ อร์ ด
มีขนาดใหญ่ช่วยให้วางมือได้เป็น
ธรรมชาติ อีกทัง้ ยังมีพนื้ ทีร่ องข้อมือ
มาในตัว ช่วยให้การขยับนิ้วไปกด
ปุม่ ต่างๆ ท�ำได้รวดเร็ว แสงไฟจาก
LED-backlit แบบสายรุง้ น�ำ้ เงิน แดง
และเขียวดูสวยงามมาก ส่วนพื้นที่
รองข้อมือจะเป็นสีน�้ำเงินสองชุด
ดีไซน์มาในแนวสปอร์ตให้ความลงตัว
ในทุ ก มุ ม มอง ปุ ่ ม Multimedia
hotkeys ถูกแยกไว้ดา้ นบนสุด เพือ่ ให้

กดใช้งานได้แม่นย�ำ พร้อมใช้งานกับ
เครือ่ งพีซที กุ ระบบทัง้ Windows XP,
Vista, 7, 8, 8.1 และ Windows 10
ก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกฟังก์ชนั่
ซึ่งในกล่องจะมีคู่มือบอกเกี่ยวกับ
การกดปุม่ ต่างๆ ใช้งานง่ายไม่ได้ซบั ซ้อน
อะไรมากนัก ผู้ใช้งานระดับเริ่มต้น
ก็ปรับใช้งานได้ทันที
น�ำคีย์บอร์ด OKER Magic
Photon Backlight Gaming Keyboard
S228 ไปทดลองกับเกม Counter
Strike, Infestation และเกม Sniper
Elite III ประสิทธิภาพการตอบสนอง
โดยรวมก็ถอื ว่าดี เล่นเกมได้ราบรืน่
กั บ กลไกสวิ ท ซ์ ปุ ่ ม กดเป็ น แบบ
Rubber Switch จะให้ความรูส้ กึ นุม่
นวลมากเป็นพิเศษ แต่เมื่อใช้งาน
ไปซักระยะก็จะเริ่มชิน สามารถกะ
ระยะในการกด ลงน�ำ้ หนักทีป่ ลายนิว้
ได้แม่นย�ำมากขึน้ ส่วนการสลับปุม่
กดจากทีใ่ ช้ปม่ ุ W,A,S,D บังคับทิศทาง
เปลี่ยนไปใช้ปุ่มทิศทาง (ปุ่มลูกศร)
ก็ให้ความคล่องตัวดี ไม่ตอ้ งกลัวว่า
จะพลาดกดไปโดนปุ่มอื่นๆ ถือว่า
ช่วยให้การเล่นเกมคล่องตัวมากขึน้

ส่วนการกดหลายๆ ปุ่ม พร้อมกัน
ก็ถือว่าออกแบบระบบการท�ำงาน
มาได้ดี ในภาวะคับขันเผชิญหน้า
กับศัตรูระยะใกล้กก็ ระแทกปลายนิว้
ลงบนแป้นคีย์บอร์ดรัวๆ ได้เลย
แนะน�ำว่าปิดการท�ำงานของปุ่ม
Windows ไป (กดปุม่ FN+F12) ป้องกัน
การกดพลาดไปโดนปุ่มอื่นๆ แล้ว
จะเด้งออกจากเกม
ในส่วนของปุ่ม multimedia
hotkeys ที่ แ ยกไว้ ต ่ า งหากอยู ่
ด้ า นบนสุ ด ใช้ ง านได้ ส ะดวกดี
จะเพิม่ เสียง ลดเสียง ปิดเสียง ควบคุม
การดูหนัง เล่นเพลง เรียกเว็บบราวเซอร์
ขึ้นมา หรือว่าต้องการเรียก My
Computer ขึ้ น มาให้ ค ้ น หาไฟล์
ข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึน้ เท่าที่
ได้ลองใช้งานก็ถอื ว่าช่วยให้ทำ� งาน
ได้คล่อง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อมอนิเตอร์ 2 หรือ 3 จอ
ใช้ ง านได้ ดี ม ากไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลา
เลือ่ นเมาส์ไปคลิกทีโ่ ปรแกรมทุกครัง้
และไฟ LED-Backlit แบบสายรุ้ง
ช่วยเพิม่ ความสวยงามให้นา่ ใช้งาน
ยิง่ ขึน้ ไปอีก หรือถ้าต้องการปรับระดับ
ความสว่างก็ท�ำได้ไม่มีปัญหา
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Value
Quality
Easy to Use
Performance
ประสิทธิภาพการตอบสนองโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีไฟ LED-backlit
มาช่วยเพิ่มความโดเด่นดูสวยงาม
น่าใช้งานมากขึ้น

