
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004600 2016.01.07.

 ( 21 )  U 15 00157

 ( 22 )  2015.09.18.

 ( 73 )  LAVACRUM-THERMA Kutató, Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 72 )  Győri Gyula, Debrecen, (HU)

 Katona Róbert, Nagykanizsa, (HU)

 ( 54 )  Intelligens ruházatot tartalmazó elrendezés pilóta optimalizáló rendszer kialakítására

 ( 74 )  dr. Horváth György, dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Kapcsolási elrendezés pilóta vezénylés optimalizáló rendszer kialakítására, amely életfunkciók jeleinek mérésére

alkalmas szenzorokat, a szenzorokat tartalmazó ruházatot, a mért adatokat továbbító hordozható szélessávú

rádiófrekvenciás kapcsolattal bíró jeladó egységet, adatokat gyűjtő és értékelő központi számítógép egységet

tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a ruházat tartalmaz az életfunkciókat mérő szenzortalppal (21) ellátott szenzort

(15), jeladó egységet (3), központi elektronikus egységet (51), amelyek a ruházat (1) alatt kialakított

szalag-szerkezet (11) által meghatározott helyre vannak felrögzítve, ahol a jeladó egység (3) központi számítógép

szerverrel (7) van elektronikus összeköttetésben, a központi számítógép szerver (7) memóriaegységén rekordokat

tartalmazó adatbázis lista (6) van rögzítve, ahol a központi számítógép szerver (7) a vezénylést operatív úton

működtető háttérrendszer egységgel (110) van elektronikus kapcsolatban.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G09F 3/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004598 2016.01.05.

 ( 21 )  U 15 00186

 ( 22 )  2015.10.20.

 ( 73 )  Codex Értékpapírnyomda Zrt., Budakeszi (HU)

 ( 72 )  Berta László, Szentendre, (HU)
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 Ferencz András, Páty, (HU)

 Orbán Károly, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Árucímke, különösen megnövelt információ tartalmú ECL címke

 ( 74 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )

Árucímke, különösen megnövelt információtartalmú ECL  címke, amelynek információhordozó eleme és az®

árura történő felhelyezést biztosító elemei vannak, azzal jellemezve, hogy információ hordozó elemét egy füzet

képezi, amelynek alkotórészei - fedőlap (2), lapok (3) és alsó lap (14) - egy szerkezeti egységet képezően vannak

kialakítva és amely füzeten egy öntapadós alap (5) van, az öntapadós alap (5) egy hordozón (11) van elhelyezve.

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H04R 5/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004599 2016.01.06.

 ( 21 )  U 15 00184

 ( 22 )  2015.10.20.

 ( 73 )  Csaba Pál Botond, Budakeszi (HU)

 ( 72 )  Csaba Pál Botond, Budakeszi, (HU)

 ( 54 )  Professzionális vertikális LINE ARRAY koncert-hangsugárzó

 ( 57 )
Professzionális, komplex működésű vertikális line array koncert-hangsugárzó, amelynek hangdobozban (H)

elhelyezett mélysugárzói (3, LF) és magassugárzói (HF) vannak, a mélysugárzók (3, LF) és a magassugárzók

(HF) egymás felett, tengelyvonalban (T) helyezkednek el, és a magassugárzók (HF) vertikális szöge állítható,

azzal jellemezve, hogy a mélysugárzók (3, LF) és a magassugárzók (HF) egyetlen hangdobozban (H)

helyezkednek el; továbbá a magassugárzók (HF) vertikális szögét állító mechanizmusa van, amely a hangdobozba

(H) van beépítve.
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A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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