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Sản	phẩm	sáng	tạo	

	

Perfect 3 Minute Brushing 

 
Bài toán sử dụng bàn chải đánh răng chỉ được giải xong khi người sử dụng chải răng đúng  
cách và đủ thời gian. Thật bất tiện nếu vừa chải răng vừa phải nhìn đồng hồ. Hai nhà thiết kế 
Jung Han Gyul và Lee Ji Hyeon giúp chúng ta khắc phục sự bất tiện đó bằng sản phẩm 
Perfect 3 Minute Brushing, một chiếc bàn chải kèm thêm tính năng hẹn giờ, giúp người sử 
dụng chải răng đủ thời gian (3 phút). 

- Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ 
- Nguyên tắc phân nhỏ 
- Nguyên tắc kết hợp 
- Nguyên tắc chứa trong 
- Nguyên tắc vạn năng 
- Nguyên tắc liên tục các tác động có ích 

  

Thực hiện: 
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BeauTea 
Sản phẩm BeauTea do Martin Xiaonan thiết kế, dùng để pha trà. 

 
Sản phẩm gồm hai ly, ly nhỏ đặt trong ly lớn. Người sử dụng đưa lá trà và nước sôi vào ly 
nhỏ. Nước trà sẽ được thấm qua thành của ly nhỏ, như vậy người uống trà sẽ không bị bực 
bội vì nước trà có lẫn xác trà. 

Nhìn từ góc độ các nguyên tắc, sản phẩm này được áp dụng các nguyên tắc sáng tạo sau: 

- Nguyên tắc kết hợp: sản phẩm có hai ly 
- Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: mỗi ly đảm nhiệm một chức năng khác nhau 
- Nguyên tắc chứa trong: ly nhỏ nằm trong ly lớn 
- Nguyên tắc tách khỏi: tách xác trà ra khỏi nước trà khi uống 

 



21 
BTSK số 1/2014 

More Life Saver 
Sản phẩm More Life Saver do Lu Chieh Hua thiết kế. 

 

 

Bạn đọc thử phát hiện các nguyên tắc sáng tạo được sử dụng trong sản phẩm trên. 
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Iota 
Sản phẩm Iota do Gareth Humphreys và Elliott Whiteley thiết kế. 

 

 


