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Tidak semua video bisa disimpan menggunakan metode biasa SaveFrom net mempersembahkan cara tercepat untuk mengunduh
video dari YouTube, dan menyediakan kualitas terbaik pada video yang disimpan dari YouTube.

Cara melakukan capture / screenshot / pengambilan gambar dari Video sebenarnya sangatlah mudah, karena hanya dengan 3
langkah saja kita sudah bisa mengambil gambar dari sebuah Video yang sedang kita putar di Windows Media Player.

net YouTube com adalah sumber hosting video terpopuler dan situs web terpopuler ketiga di dunia.. Aplikasi ini terbilang
sederhana dan ringan ya sob, cocok sekali untuk sobat yang ingin merekam layar komputer atau laptop ketika bermain game
atau ingin merekam tutorial tentang suatu hal yang ingin dibagikan dengan merekam layar desktop.. Sehingga memudahkan
anda untuk mengakses situs - situs tersebut di smartphone Android, akan tetapi ada sedikit kekurangan yaitu dalam segi
tampilan yang memaksa anda untuk memainkan jari untuk memperkecil dan memperbesar ukuran layar, karena tampilan layar
program PTC diatas merupakan ukuran asli situs atau website tersebut, dan di akses melalui sebuah aplikasi, jadi wajar saja,
namun menurut saya sendiri hal itu bukan suatu masalah besar.. Cara Rekam Layar PC (Laptop / Komputer) menjadi Video
ketika Main Game, DLL Seperti yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa kita ketika hendak merekam game, video, permainan
atau presentasi hal lain dengan merekam layar pc dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.. Maka anda dapat kirimkan
pertanyaan tersebut dikolom komentar yang sudah disedikana dibawah, selamat mencoba dan semoga berhasil merekam layar
pc.

Bisnis online tanpa harus mengeluarkan modal sepeserpun dan dapat anda lakukan di smartphone berbasis Android, sesekali
mencoba aktifitas lebih baru dan lebih mengarah ke hal - hal yang positif, jika anda memang salah satu pengguna perangkat
Android, anda dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan uang dollar, bisa untuk menambah penghasilan anda, sampingan
kerja mudah tanpa modal dan menghasilkan pula, semua itu dapat anda lakukan hanya dengan menggunakan perangkat genggam
dengan sistem operasi Android.. Laptop dan HP Android Anda, Ternyata Mudah!. Untuk iPhone dan iPad, kita selalu ingin tahu
cara streaming dan mengambil film.. Jika sudah didownload maka buka dan instal aplikasi free screen recorder Kemudian
jalankan program tersebut maka akan tampil seperti gambar dibawah ini, namun sebelum kita rekam kita pilih general option
(gambar gigi roda).

Tujuanya untuk mengatur luas area desktop yang hendak direkam Jika sudah selesai, klik tombol kota biru untuk mengakhiri
video g, Maka akan muncul jendela penyimpanan yang nanti akan tampil, anda dapat menyimpan video rekaman tersebut di
folder video yang dapat anda temukan dengan mudah.. Cara Rekam Layar (Screen Recorder) Desktop jadi Video di PC Hal
tersebut pasti sangat membantu sekali bagi sobat yang ingin mengabadikan dengan menyimpan file video yang ingin merekam
screen desktop di pc.. Cara download video youtube paling mudah dan Situs Youtube sangat mudah dan tidak susah sama sekali
dengan bantuan.. Informasi: Perlu sobat ketahui, sobat bisa menggunakan mode ambil sura dan video tubuh anda dengan
webcam / kamera pada laptop.. Coba sekali dan Anda akan setuju inilah Pengunduh video YouTube ternyaman yang pernah
Anda gunakan!.. Pengunduh Youtube gratis tercepat Metode 1: Disarankan! Untuk dapat mengunduh video, Anda perlu
memasang bantuan SaveFrom. e10c415e6f 
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