
 

 

Buying New Tablet 
 
Chef quyết định mua một chiếc máy tính bảng mới. Khả năng tài chính là B, do đó anh ấy không 
thể mua được chiếc máy tính bảng nào với giá cao hơn B. Ngoài ra, anh ấy chỉ có một tiêu chí - 
diện tích màn hình phải càng lớn càng tốt. Tất nhiên, màn hình luôn là hình chữ nhật. 
 
Chef đã ghé thăm một số cửa hàng và liệt kê tất cả các lựa chọn của mình. Tổng cộng, có N chiếc 
máy tính bằng có sẵn, được đánh số từ 1 đến N. Đối với mỗi i, chiếc máy tính bảng thứ i có chiều 
rộng Wi, chiều dài là Hi và giá Pi. 
 
Hãy giúp Chef chọn ra một chiếc máy tính bảng mà anh ấy có thể mua và tìm ra diện tích mặt màn 
hình hoặc xác định rằng Chef không thể mua được bất cứ chiếc máy tính bảng phù hợp nào.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và B. 

 N dòng tiếp theo: Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i trong các dòng này chứa ba số nguyên 
Wi, Hi và Pi. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng. Nếu Chef không thể mua được chiếc máy tính bảng nào, hãy 
in ra một xâu chứa “no tablet” (không có dấu ngoặc kép). Ngược lại, hãy in ra một số 
nguyên – diện tích lớn nhất của màn hình máy tính bảng mà Chef mua được. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ B ≤ 1,000,000 

 1 ≤ Pi ≤ 1,000,000 với mọi i 

 1 ≤ Wi, Hi ≤ 10,000 với mọi i 

 

Ví dụ  
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Input 

3 
3 6 
3 4 4 
5 5 7 
5 2 5 
2 6 
3 6 8 
5 4 9 
1 10 
5 5 10 

Output 

12 
no tablet 
25 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chiếc máy tính bảng thứ nhất (với diện tích màn hình là 3*4 = 12) là lựa chọn tối ưu nhất 
cho Chef bởi vì Chef sẽ không mua chiếc máy tính bảng thứ hai và thứ ba do chúng có diện tích 
nhỏ hơn.  
Ví dụ 2: Khả năng tài chính của Chef là 6, nhưng mọi chiếc máy tính bảng đều có giá cao hơn, do 
vậy Chef không thể mua được bất cứ chiếc máy tính bảng nào. 
Ví dụ 3: Chiếc máy tính bảng duy nhất có giá bằng với số tiền mà Chef có thể bỏ ra được nên anh 
ấy có thể chọn và mua nó. 

 


