Tiện nghi thời đại mới
Những khám phá mới trong thời đại kỹ thuật số và những sáng chế thủ công nghệ rất tiện
nghi cho đời sống hàng ngày. Sau đây là một số vật dụng có thể giúp bạn tùy nghi sử dụng:
1. Dĩa kép đựng các loại hạt dẻ. Tầng trên đựng các hạt nguyên và tầng dưới dựng vỏ hạt. Rất
tiện cho các món ăn nhẹ và món khai vị ngon mà bạn không phải bày ra nhiều chén dĩa hay lựa
chọn món ăn.

2. Đây là một cây bút với một máy scan (quét) văn bản và truyền thẳng vào máy vi tính của bạn.

3. Loại dao này là dành cho những người luôn thích nấu ăn. Giá $599 một bộ 3 con dao lớn nhỏ
và các con dao nhỏ lớn nằm gọn trong nhau làm thành một con dao lớn bằng thép không rỉ.

4. Lý tưởng cho người thích uống rượu. Rượu không tràn ra! Ly rượu “sippy” này có dung lượng
tăng gấp đôi trong 2 ngăn chứa, rượu luân lưu trong ly và được chụp phủ bởi một nắp ngăn tràn
rượu.

5. Miếng màng co dãn này dùng để gói thức ăn dễ dàng thay vì phải căng bọc bằng plastic mỏng.

6. Dao tỏa nhiệt. Rất tiện cho việc cắt bơ hay làm tan bơ lên bánh mì sandwich nướng hoặc trong
các loại thực phẩm khác.

7. Chảo có 4 khung đúc để chiên trứng hay bánh bột chiên. Bánh và trứng chiên có hình dạng
tròn trịa. Chiên loại chảo này đồ chiên có độ tròn cùng cỡ và bề mặt không dính làm cho món ăn
ngon miệng.

8. Lều dùng năng lượng mặt trời, rất mát mẻ và tiện lợi, cho việc sử dụng các máy điện tử. Giá
$1,000. Rất lý tưởng khi đi cắm trại.

9. Cái móc các túi xách. Loại clip lớn này rất tiện cho việc móc tất cả các túi hàng vào một mối
hoặc treo túi xách của bạn hay vali có bánh xe kéo mà không phải bận tâm với nhiều túi xách.

10. Viết tô màu có ống tô màu trong suốt dễ nhìn xuyên qua chữ muốn tô màu nổi bật.

11. Chấu cắm điện có thể mở rộng và xoay dải cắm điện. Tính năng linh hoạt và xoay dải điện
rất đa dụng, ngăn ngừa dây rối. Thay vào đó, tất cả các máy móc được kết nối và gắn liền một
cách hoàn hảo.

12. Tách cà phê 2 tầng không bị nhỏ giọt cà phê ra ngoài bàn làm việc vì có tầng dưới hứng giọt
cà phê chảy xuống bên ngoài tách.

13. Bàn chải tóc tự làm sạch bằng cách chỉ cần kéo tấm pad lên khi có các sợi tóc rối mắc vào.

14. Thùng rác nhỏ kẹp dưới quầy bếp. Thay vì phải gom lại và đem đi bỏ trái cây hay rau quả
không dùng, bạn có thể gạt ngay chúng xuống thùng rác nhỏ này.

15. Ly đựng kem có khóa số (Euphori-Lock Ice Cream). Giữ kem hay thức uống cho riêng mình
khi cất giữ trong tủ lạnh chung ở công tư sở.

16. Kẹp giữ sách mở để đọc sách.Tránh mệt mỏi khi mang sách lên giường hoặc ngồi trên chiếc
ghế dài. Với kẹp giữ sách mở, không cần tay giữ này, bạn có thể để cuốn sách và đọc dễ dàng,
chỉ cần lật sang trang.

17. Ổ cắm điện có thể kéo dài ra ngoài được gắn vào tường. Thuận tiện hơn khi cần kéo thêm

dây nối điện lúc hút bụi nhà, không phải chuyển chỗ cắm điện. Gọn gàng giấu đi và khi bạn cần
dây dài hơn, chỉ cần bấm hai bên và tháo ổ cắm ra.

18. Dùng ứng dụng Lockitron để khóa smartphone. Tải ứng dụng xuống từ lockitron.com và cài
vào điện thoại cầm tay. Sau đó, bạn có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại để khóa hoặc mở
khóa dùng điện thoại ở bất cứ nơi nào.

19. Chai nước bí ẩn. Chai nước này được chế tạo thêm một ngăn bí mật có thể chứa đựng chìa

khóa, thẻ tín dụng, hoặc vật liệu có cùng cỡ! Rất thuận tiện, ngoài ra còn có chỗ rộng lớn để đá
lạnh.

20. Bồn cầu tỏa sáng trong tối. Bạn không muốn bật đèn khi sử dụng nhà vệ sinh vào ban đêm?
Bồn cầu phát dải ánh sáng xung quanh vành và bạn sẽ không bị chóa mắt khi phải bật đèn.

21. Pin sạc có ổ cắm USB. Loại pin sạc có ổ cắm điện USB để cắm sạc điện cho các máy điện tử.
Dễ dàng sử dụng, thuận tiện và mang theo khi hữu sự!

22. Băng đeo cổ tay có từ tính có thể hút giữ các loại đinh, kim trong tầm tay khi bạn đang làm
việc.

23. Bàn chải chứa rượu uống bên trong. Tạo ngạc nhiên trong bữa tiệc, không ai có thể đoán bàn
chải tóc của bạn cũng là bình đựng sáu ounces rượu.

24. Khuôn cắt hành tây ra từng lát mỏng. Nhanh chóng và tránh bị chảy nước mắt khi cắt củ
hành thành những khoanh hành đều đặn.

25. Đồ cầm ăn bắp luộc hay bắp nướng. Có hình dáng dễ thương! Tránh bị phỏng tay khi cầm
bắp còn nóng.

26. Đồ xịt nước chanh tươi. Không phải cắt trái chanh ra từng miếng và vắt lấy nước mà chỉ cần
cặp đồ xịt vào trái chanh và bóp xịt, nước trong trái chanh sẽ phun ra đến giọt cuối cùng làm thức
ăn có thêm mùi thơm, tươi.

27. Kẹp silicone chống nóng. Cặp vào bìa các khay ngăn trong lò nướng để tránh bị phỏng tay
khi lấy thức ăn nướng ra khỏi lò nướng.

28. Lưới tự dựng chơi cầu lông để bạn và gia đình có thể chơi cầu lông ở bất cứ nơi đâu và lúc
nào!

29. Ly 2 tầng. Tầng trên chứa sữa và tầng dưới đựng bánh. Thay vì phải dùng hai tay cầm bánh
và ly sữa, bây giờ bạn chỉ cần một! Tốt hơn nữa là bạn không cần dĩa đựng bánh nữa!

30. Vòng đeo tay bí ẩn giúp bạn nhận ra và nhắn tin mật cho bạn hữu hay người thân đến gần
qua tín hiệu Jewlbots’ IOS hay Android app phát ra bằng 4 ánh đèn màu LED theo mật số cài
vào vòng đeo tay. Chỉ cần sạc pin 1 lần/3 ngày.

