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Easy drink 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân  Đối tượng cải tiến 

- Cổ chai nằm ở giữa 
chai (đối xứng) 

 - Cổ chai nằm lệch về một phía (phản đối xứng) 

Tính ích lợi 

 
- Lấy nước vào chai dễ dàng hơn, không làm 
đổ nước ra ngoài. 

- Uống nước thuận tiện hơn, không cần 
dốc cả chai nước. 
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Water Climb 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 Đối tượng cải tiến 

 
- Sử dụng vật liệu kim loại  - Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, sẵn có 

Tính ích lợi 

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 
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Portable Kitchen 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 Đối tượng cải tiến 

- Hình dáng cố định  - Hình dáng thay đổi được 

 

 

 

 

 

 

- Chảo và bếp tách riêng  - Chảo, dao được “chứa trong” bếp 

Tính ích lợi 

- Tiết kiệm không gian 
- Chảo dễ chùi rửa (do là mặt phẳng) 
- Tiện lợi khi đi dã ngoại, picnic 
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Spider Computer 

Tính mới 
Đối tượng tiền thân 

 

 

 Đối tượng cải tiến 

 

- Máy vi tính (gồm màn hình, 
bàn phím, CPU) và điện 
thoại di động là các thiết bị 
riêng lẻ 

 - Tập trung chức năng của điện thoại di động và chức 
năng của máy tính: 
o Bàn phím và màn hình trở thành thiết bị “ảo” 
o CPU + HDD + RAM được chuyển lên hệ trên dựa 

vào công nghệ “điện toán đám mây” (cloud 
computing). 

Tính ích lợi 

- Tiết kiệm không gian 
- Tiết kiệm chi phí 
- Khai thác ích lợi của điện toán đám mây: 

o Khả năng bảo mật 
o Khai thác kho phần mềm đã được cài đặt sẵn trên hệ thống Internet 

 
 

 


