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

CONVERTEER EN GENIET VAN AUDIOBESTANDEN IN MP3!
Heb je audiobestanden die allemaal in verschillende formaten zijn, van verschillende geluidskwaliteit, opgenomen op een ander
volume? Zou het niet leuk zijn als je ze allemaal zou kunnen organiseren en ze naar MP3-formaat op je computer converteren? Zou het
niet nog mooier zijn als iemand anders het voor je deed?
Nou, we hebben het volgende beste ding: Easy MP3 Converter Lite. Zo eenvoudig als 1, 2, 3! U levert de audiobestanden en de app zal
ze allemaal converteren naar MP3-bestanden. Wil je audio uit videobestanden extraheren? Geen probleem! Deze app zal dat ook doen.
Easy MP3 Converter Lite converteert de volgende formaten naar MP3: 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.
Zoals de naam al doet vermoeden, is het conversieproces heel eenvoudig. Gewoon de bestanden die u wilt converteren naar het appvenster neerzetten. Hoeveel bestanden? Zoveel als je wilt! Ja, echt!
Wilt u uw bestanden afspelen voordat u ze converteert? Easy MP3 Converter wordt geleverd met een embedded speler. Klik gewoon op
de afspeelknop naast het bestand dat je wilt horen. Een verkeerd bestand in het app-venster laten vallen? Verwijder het met één klik!
Voor aangepaste resultaten, verken de opties in instellingen. U de geluidskwaliteit aanpassen, geluidskanalen en bits per sample
aanpassen. Easy MP3 Converter biedt ook bron-en bestemmingen opties, evenals na conversie-opties. U ook het volume normaliseren,
stilte tussen tracks bijsnijden en fade-out toevoegen.
Alles ingesteld? Druk op Convert en geniet van uw audiobestanden in MP3! Ja, het is echt zo makkelijk! Download Easy MP3 Converter
Lite nu en ervaar het zelf!
De volledige versie van Easy MP3 Converter (https://neonway.nl/easymp3converter/) is hier.
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