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Convert the audio les in MP3 format with "Easy MP3 Conv…
Conv…

CONVERTEER BESTANDEN EENVOUDIG NAAR MP3!
Wilt u de audio op uw computer converteren naar MP3-formaat, inclusief de kansen en uiteinden, verschillende formaten, ander
volume en geluidskwaliteit? Audio uit videobestanden extraheren? Of denk je dat het te veel gedoe zou zijn? Denk opnieuw na! Easy
MP3 Converter maakt het hele proces zo gemakkelijk als 1, 2, 3!
Stap 1: Haal je audio/videobestanden en laten we aan de slag gaan! Met Easy MP3 Converter u de formaten MP3, MP4, WAV, AIFF, CAF,
MP2, MP1, AAC, au, M4R, TS, MOV, Qt, MPG, 3GP, AC3, M4V, BWF, 3gt, VOB, AMR, 3Ga, AWB, au, snd, adts en m4b verwerken. U een
onbeperkt aantal bestanden tegelijkertijd converteren, dus laat zoveel bestanden als u wilt in het app-venster vallen. U een van de
bestanden afspelen voordat u ze converteert met behulp van een ingesloten speler, om u een idee te geven van welke verbeteringen u
aan die bestanden wilt aanbrengen (bijvoorbeeld geluidskwaliteit, stereo-of mono-track kanaal enz.) Als u per ongeluk een verkeerd
bestand in de app heeft neergezet, u het met één klik verwijderen.
Stap 2: als u uw resultaten wilt aanpassen, gaat u naar instellingen. U de sample frequentie van stem kwaliteit instellen op studio
kwaliteit en alles daartussenin. Pas bits per sample en kanalen aan. Kies tussen verschillende bron-/bestemmingsinstellingen en wat u
wilt dat de app doet nadat deze is voltooid om uw bestanden naar MP3 te converteren (“na conversie”-opties). Kies tussen afspelen
geluid, aanwijzen en openen van de doelmap voor uw geconverteerde bestanden. Of, als u wilt spelen met verschillende instellingen en
bestanden, Wis de lijst en begin opnieuw!
En nu, de makkelijkste stap van allemaal: druk op Convert en ervaar je bestanden in MP3!
Download Easy MP3 Converter nu en geniet van de echt, heel gemakkelijke manier om audiobestanden te converteren!
De gratis versie van deze app (https://neonway.nl/easymp3converterlite/) kun je hier bekijken!
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