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Os melhores e os piores 2 em 1 da história 

 
O conceito dos computadores conversíveis foi lançado em 2012 pela a Intel e esse é um ótimo 

exemplo de como produtos 2 em 1 podem ser funcionais. Um tablet para quando você quer e 

um notebook para quando você precisa é perfeito para ter mobilidade e duas funções em um 

só produto. 

Por isso, preparamos uma lista com uma retrospectiva de invenções inovadoras e práticas, 

com esse mesmo conceito de 2 em 1,  já lançadas. Veja abaixo os melhores combos: 

 

 

Aspirador de pó já é por si só uma 

maravilha, porque evita a fadiga e ajuda a 

manter a casa nos trinques. Mas sempre 

tem aqueles cantos que a gente não 

alcança. Daí alguém inventa um modelo que 

além de limpar a sujeira aparente ainda 

resolve o problema atrás daqueles móveis 

mais pesados?   

Win!  

 

 

 

 

 

Toda mulher tem uma bolsa de maquiagem 

enorme, cheia de itens. Então se tem um 

produto que além de maquiagem ainda 

trata a pele é um plus!  

O BB cream além de servir como base ainda 

deixa a pele hidratada! E, em alguns casos, 

ainda bem com proteção solar.  



 

A chapinha que também faz cachos é uma 

invenção incríveeeeel porque dá pra arrasar 

no look de cabelo liso ou ondulado. É só 

escolher! 

 

Ela lava e seca. Não tem como competir. 

Agora podiam inventar uma maquina 3 em 

1 que ainda por cima passa a roupa no final! 

:) 

 

 

Ela é simples, ela é prática e ela tem todas 

as cores que você precisa para viver 

escrevendo.  

 

Mas, nem sempre essas invenções trazem uma boa combinação de funções. Então, também 

fizemos uma lista dos piores itens já criados na história: 

 



 

Tudo bem que com o tempo maluco é 

bastante prático sair de casa com uma calça 

que pode se transformar em bermuda se 

fizer calor e vice-versa. Mas se você não é 

um montanhista, evite o vexame de sair na 

rua vestido desse jeito.  

O mesmo vale para as jaquetas que viram 

coletes. hihihi. 

#FashionPolice 

 

 

 

 

 

Muito prático lavar e condicionar o cabelo 

ao mesmo tempo, né? Pena que dá caspa. 

:P 

 

 

 

 

A coxinha é o quitute dos deuses. O 

hambúrguer é amor em formato de 

sanduiche. Mas será que os dois juntos 

fazem uma boa combinação? 

 

 

 

  

 



 

E essa pizza mil em um? #semcomentarios 

 

 

Quem nunca manchou ou rasgou o caderno 

tentando apagar caneta com essa borracha? 

 

 

 

E aqueles óculos que são de sol e grau ao 

mesmo tempo? #cafona 

 

 

 

Ai, tá tudo errado, né? É tênis? É salto? É 

esportivo ou casual? Estamos confusos... 

 

 



Sobre a Intel  

A Intel (NASDAQ: INTC) é líder mundial em inovação. A empresa projeta e 

fabrica tecnologias essenciais que servem como base para os dispositivos 

computacionais de todo o mundo. Como referência em responsabilidade corporativa e 

sustentabilidade, a Intel é pioneira em comercializar microprocessadores fabricados com 

matéria prima livre de conflito. Mais informações sobre a Intel em 

http://newsroom.intel.com/community/pt_br e blogs.intel.com. Para saber mais sobre os 

esforços da Intel para fabricar produtos livre de conflito, acesse conflictfree.intel.com. 

 

Siga a Intel no Twitter e no Facebook: www.twitter.com/intelbrasil e 

www.facebook.com/intelbrasil. 

Intel e o logo da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas 

subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. 
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