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Sáng kiến mới làm cho cuộc sống sẽ được tiện nghi và dễ dàng hơn .

Dưới sự phát triển của công nghệ hiện đại, cùng với sự sáng tạo không ngừng của con
người, những vật dụng thường ngày dần được cải tiến và tối ưu. Cuộc sống của chúng ta
sẽ được tiện nghi và dễ dàng hơn ...

1. Bồn cầu kết hợp bồn rửa tay. Xem nào, sau khi rửa mặt, rửa tay,
nước chảy xuống bồn nhỏ có thể được tận dụng để dội bồn cầu .

2. Giờ đây đã có loại bàn phím rửa được dưới nước. Bạn sẽ không cần phải



lau từng ô phím và lo

lắng vì sợ nước tràn vào gây chập mạch

3. USB đã có chức năng hiển thị những file đã chứa, mà không cần phải
cắm vào máy tính



4. Chiếc tô hai ngăn này giúp bạn đỡ phải rửa nhiều bát đĩa



5. Tấm thớt hình "miếng ghép" này có thể giúp bạn giữ được ly rượu đấy.



6. Đủ mọi loại dao lồng vào nhau, vừa gọn vừa tiện nhỉ



7. Chổi quét sơn bây giờ đã có một cái rãnh nhỏ để đặt lên lọ sơn thế này,
không sợ vấy bẩn nữa

8. Bạn có thích "khay đá hình ống" này? Việc lấy đá trở nên dễ dàng hơn,
bạn chỉ việc kéo ra và đá sẽ rớt xuống.

Với khay đá thông thường, có khi phải dùng tay đập mạnh đá mới chịu
rơi ra, vừa tốn sức vừa "hao" (khay đá dễ nứt vỡ)



9. Đồng hồ đeo tay tự hiện chữ theo giờ nhất định. Bạn khỏi mất công
nhìn và đoán chính xác giờ nữa,

chiếc đồng hồ này sẽ nói cho bạn



10. Việc khui nắp chai trở nên thuận tiện, khi có thanh nam châm giữ chặt
nút chai. Khỏi lo bị trượt khi mở nắp nữa nhé !



11. Muỗng - đũa kết hợp, tiết kiệm và có ích hơn hẳn.





12. Tủ lạnh có sẵn camera bên trong, giúp bạn thấy được mọi vật mà
không cần mở tủ nhiều lần nữa

13. Bạn đã có thể vừa đi vừa nhắn tin vì bây giờ điện thoại đã có ứng dụng
cho phép bạn thấy được cảnh phía trước,

thấy ngay trên nền màn hình tin nhắn. Vừa nhắn vừa thấy đường, quá
tuyệt phải không




