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Aplikasi media player classic untuk pc

Internet adalah rumah bagi hampir semua bentuk hiburan, tetapi juga merupakan salah satu pasar terbesar yang tersedia untuk seluruh dunia. Di antara item virtual untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, Anda mungkin mencari aplikasi khusus yang Anda butuhkan untuk memutar film dan lagu. Media Player Classic - Home Cinema adalah salah satunya,
di mana aplikasi ini mencoba menjadi pemutar media yang sederhana namun besar. Ringan dan mudah digunakan Saat pertama kali meluncurkan aplikasi, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan tampilan aplikasi. Tampilannya tidak buruk, memungkinkan Anda untuk dengan cepat menempatkan dan menikmati barang-barang yang Anda inginkan. File
media mudah ditambahkan dengan menyeret ke jendela utama, serta menu khusus untuk file individual atau seluruh konten direktori. Opsi pemutaran jelas, seperti halnya kemajuan dan penggeser volume. Secara default, Anda hanya akan mendapatkan akses ke elemen di atas dan meninjau bagian, dengan opsi untuk menampilkan fitur lain. Membuat dan
mengelola daftar putar Salah satu fitur yang tidak digunakan untuk pemain media juga ada di sini. Pengelola Daftar Putar bisa ditampilkan sehingga Anda bisa membuat daftar dengan opsi berbeda yang bisa Anda sertakan nanti. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengimpor format daftar putar lainnya, serta dari Windows Media Player. Selain itu, Anda dapat
mengatur file yang sering dimainkan sebagai favorit sehingga Anda tidak perlu memuat seluruh daftar putar untuk satu elemen atau menelusuri komputer Anda. Mendukung berbagai format media Dapat menjadi keuntungan utama dari aplikasi ini dan apa yang banyak digunakan adalah dukungannya pada hampir semua format file media yang tersedia. Dari
video seperti AVI, MPG, MOV, SWF hingga format audio MP3, OGG, FLAC, dan beberapa jenis file pemutaran, yang harus Anda lakukan adalah duduk dan menikmati file apa pun yang Anda paskan. Kesimpulan Kami dapat mengatakan bahwa Media Player Classic - Home Cinema adalah aplikasi yang cocok yang mungkin ingin Anda gunakan, baik karena
kesederhanaannya, jumlah format yang didukungnya, dan karenanya sangat baik. Unduh tautan 'Pemutar video' sepenuhnya disorot dan dapat diandalkan mencari pemutar multimedia baru namun akurat? Pemutar video khusus pemutar video desktop yang kuat untuk file MKV Pemutar media dan DVD adalah Pemutar Multimedia populer permanen dari
Microsoft Portable VLC Media Player Versi portabel dari pemutar video yang kuat Ini Tonton video, baik menggunakan ponsel atau menggunakan laptop / PC telah menjadi kegiatan rutin dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Bahkan, kini banyak orang memutar video atau film di smartphone dengan aplikasi pemutar video terbaik berbeda yang bisa
diunduh di Google Play Store. Meskipun sekarang ada banyak smartphone yang menjamur, tetapi tidak sedikit dari kita yang masih menggunakan laptop / komputer untuk menonton video dan film berbagai macam, salah satunya lebih puas karena layar laptop atau komputer lebih besar dan lebih luas dari smartphone. Melihat menggunakan komputer tentu
membutuhkan aplikasi sendiri, karena aplikasi pemutar video bawaan dari sistem operasi terkadang fitur masih belum memuaskan. Nah, kali ini, Carisinyal akan menyajikan informasi mengenai rekomendasi 10 aplikasi pemutar video teratas untuk komputer yang bisa kamu download dan gunakan untuk menonton. Kira-kira, apakah ada aplikasi yang dapat
memutar video dengan subtitle sekaligus? Untuk mengetahuinya, lanjutkan membaca artikel ini sampai akhir, ya. 1. VLC Media Player Pertama, ada VLC Media Player yang membuat VideoLAN. Pemutar video ini sangat populer dan sudah ada sejak lama. VLC Media Player juga dapat memutar format video apa pun seperti AVI, MP4, FLV hingga MKV dan
RMVB. VLC Media Player memiliki tampilan yang sederhana, tetapi dilengkapi dengan penyesuaian yang berbeda untuk video yang tentunya dapat memanjakan penggunanya. Selain format video yang berbeda, Anda dapat memutar berbagai jenis format file audio dengan VLC Media Player. Ini termasuk MP3, WMA, ALAC ke FLAC dan Real Audio. VLC
Media Player juga dapat diinstal pada berbagai platform Windows. Mulai dengan Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, dan Windows 10. Unduh VLC Media Player di sini hari ini. 2. Pemain 5K * Sumber: beebom.com, Ada pemain 5K. 5K Player bukan aplikasi untuk pemutar video 5K, karena tidak ada tampilan 5K istilah, ada layar 4K
dan layar 8K. 5K Player hanyalah nama produk yang dapat dengan mudah memutar video di komputer atau laptop. Dengan aplikasi pemutar video ini, Anda dapat memutar berbagai jenis format video. Ini termasuk FLV, MKV, WebM hingga VP8 / 9. 5K Player juga memiliki tampilan yang sederhana dan bebas repot, sehingga dapat memudahkan Anda
sebagai pengguna, oh ya, Anda dapat menggunakan 5K Player untuk mengunduh berbagai video dan mengonversinya ke format audio dari situs web seperti YouTube, DailyMotion ke Vimeo. 5K Player juga dapat membantu Anda, jika Anda memiliki perangkat Apple dan ingin menghubungkan layar dari perangkat Apple ke PC/ laptop Anda dengan fitur yang
disebut AirPlay. Menarik, bukan? Anda dapat mengunduh Pemutar 5K melalui tautan berikut. 3. Media Player Classic Home Cinema Media Player Classic Home Cinema adalah salah satu aplikasi pemutar video legendaris yang masih digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Media Player Classic Home Cinema atau biasanya disingkat MPC-HC dapat
memutar format video dan audio yang berbeda, seperti MP4, MKV, FLV, AAC, WAV dan banyak lagi. Media Player Classic Home Cinema juga memiliki antarmuka pengguna yang nyaman dan sangat mudah digunakan. Perangkat lunak pemutar video ini menawarkan fitur lengkap mulai dari kontrol GPU, kotak set-top dan video, dan dapat digunakan untuk
memutar DVD di Komputer / Laptop yang menjalankan Windows 10. Media Player Classic Home Cinema kompatibel untuk digunakan di Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1, dan tentu saja Windows 10. Cukup unduh perangkat lunak di sini. 4. KM Player Selanjutnya, ada KM Player. KM Player dapat digunakan untuk merender, memproses, dan
bahkan mendekode video se seilah hati. Anda juga dapat memutar berbagai format video dengan aplikasi KM Player ini. Diantaranya MPEG4, MKV, AVI, WMV hingga OGM dan sudah mendukung 4K dan UHD. KM Player juga dilengkapi dengan alat menu cepat, di mana Anda dapat mengatur rotasi layar untuk video hingga menyesuaikan subtitle yang
digunakan. Dengan KM Player, Anda juga dapat menggunakan mode VR untuk pengalaman menonton yang memuaskan. Apakah Anda ingin mencobanya? Unduh KM Player di sini. 5. GOM Player * Source: fossbytes.com Gretech Online Movie Player atau GOM Player dapat memainkan berbagai jenis format video mulai dari AVI, MP4 hingga MOV. Selain
itu, aplikasi pemutar video gratis ini juga sangat kaya akan fitur yang dapat memudahkan Anda. Ini termasuk tangkapan layar untuk video, kontrol kecepatan untuk menambahkan efek ke audio atau video. GOM Player juga memungkinkan Anda untuk mengubah tema di antarmuka pengguna sehingga Anda dapat merasakan pengalaman yang berbeda saat
menggunakannya. Jika Anda tertarik mengunduh GOM Player, klik tautan berikut, ya. 6. Pot Player Selanjutnya, ada Pot Player. Anda dapat menikmati berbagai fitur menarik seperti output video 360 derajat, mode 3D, shader piksel hingga menonton Blu-Ray menggunakan pemutar video ini. Bagi penggemar drama Korea, Pot Player adalah aplikasi pemutar
video yang sempurna karena terintegrasi dengan situs streaming Viki, yang memainkan berbagai judul serial TV Asia. Pot Player juga memiliki berbagai kontrol mulai dari pemutaran hingga kontrol subtitle yang dapat memudahkan Anda saat menggunakannya. Tampilan minimalis dan sederhana juga memudahkan Anda untuk menonton video atau film
dengan drama Korea favorit Anda dengan Pot Player. Unduh Pot Player melalui tautan berikut. 7. ACG Player Selain enam perangkat lunak di atas, Anda juga dapat menjadikan ACG Player sebagai opsi. ACG Player memudahkan untuk memutar semua jenis format video melalui komputer / laptop. Perangkat lunak ini hanya kompatibel untuk sistem operasi
Windows 10. Ada berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pemutar video ini. Ini termasuk mengatur rasio halaman untuk video, mengatur font subtitle yang Anda gunakan untuk menambahkan efek visual ke video. Selain itu, Anda juga dapat melakukan streaming online menggunakan ACG Player. Saya juga mau? Unduh ACG Player langsung di sini, ya.
8. DivX Player Well, selanjutnya adalah DivX Player. Aplikasi pemutar video ini memungkinkan penggunanya untuk menonton semua jenis format video mulai dari MP4, AVI, DivX hingga memutar video Ultra HD alias 4K. DivX Player memiliki fitur yang berbeda Ini termasuk TrickPlay dan Chapter Points, di mana Anda dapat dengan mudah menonton
berbagai adegan dalam video. Ingin mencoba DivX Player? Unduh aplikasi pemutar video keren ini melalui tautan berikut. 9. SM Player* Source: beebom.com SM Player adalah pemutar video untuk PC yang dapat memutar semua jenis format video serta audio. Belum lagi SM Player dapat digunakan untuk melakukan streaming video YouTube melalui URL
video. Selain itu, SM Player juga mendukung pemutaran DVD Blu-Ray. Jadi, jika Anda memiliki banyak koleksi DVD BLU-Ray, Anda dapat menontonnya menggunakan aplikasi pemutar video ini. Nah, tertarik mengunduh SM Player? Klik di sini untuk mengunduhnya. 10. Parma Video Player Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, ada Parma Video Player
yang juga tidak kalah keren dengan rentetan aplikasi pemutar video di atas. Anda dapat menonton berbagai format video yang berbeda dengan Parma Video Player yang memiliki tampilan super sederhana, tetapi kaya akan fitur seperti pengontrol pengkodean alat audio, Anda juga dapat menonton video dari YouTube melalui URL video dengan aplikasi
pemutar video parma. Penasaran? Cukup unduh Parma Video Player di sini. Hampir semua aplikasi pemutar video di atas kompatibel dengan platform Windows, bahkan MacOS. Mereka semua memiliki fitur dan kelebihan masing-masing, hanya Anda yang memilih dan beradaptasi dengan kebutuhan, tentu saja. Rata-rata, semua aplikasi di atas dapat
diunduh secara gratis. Nah, bagaimana, apakah Anda tertarik untuk menggunakan aplikasi pemutar video yang terdaftar? Daftar?
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