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M'zi-inizi-iniz yere g't'n Google'n resmi m'zik servisi Bu 'aarkán'n reklam' ne? Y'zden farkl' lkedeki radyo kanallar-n'dinle Ultra hafif, 'ok y'nl' bir m'zik 'alar Youtube'tan resmi m'zik uygulamas' SingPlay Karaoke: MP3 4 .3 4 Description SingPlay: Karaoke your MP3 (Paket Adı: com.nexstreaming.app.singplay) KineMaster Corporation
tarafından geliştirildi ve SingPlay'in son sürümü: Karaoke mp3 4.3.4 11 Ağustos 2019 tarihinde güncellendi. SingPlay: Karaoke MP3'ünüzü Tanımlayan Şarkılar özelliğiile Müzik ve Ses kategorisindedir. SingPlay geliştiricisinin tüm uygulamalarını kontrol edebilir: Karaoke MP3'ünüzü ve SingPlay: Karaoke'nin Android'deki MP3'üne 90
alternatif uygulama bulabilirsiniz. SingPlay: Karaoke MP3 Top 10 Karaoke Apps görünür. Şu anda bu uygulama ücretsizdir. Bu uygulama Android 4.4+ sitesinden APKFab veya Google Play'de indirilebilir. APKFab.com tüm APK/ XAPK dosyaları orijinaldir ve hızlı indirme ile %100 güvenlidir. Mp3 şarkılarınızı otomatik olarak KARAOKE'ye
dönüştürün. Sonuç Vocal Removed şarkılarıdır. Artık kendi cihazınızda MP3 şarkılarını kullanarak Karaoke'nin keyfini çıkarabilirsiniz; En sevdiğiniz şarkıları şarkılayın ve kaydedin ve kendi benzersiz kayıtlarınızı oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyanızla paylaşın. Başlamak çok kolay. En sevdiğiniz karaoke şarkılarını
bulmak veya YouTube'dan indirmek için terlemeye gerek yok. SingPlay, telefonunuzun müziğini otomatik olarak karaoke şarkılarına dönüştürür ken, orijinal müzik kalitesini ayırtın; Bu bir MIDI sesi değil! Müzik listenize göz atın, şarkı söylemek istediğiniz bir şarkı seçin ve başlayın. Şarkı söylemenizi kaydetmek istiyorsanız, kayıt düğmesine
basmanız yeterlidir. Performansınızı tamamladıktan sonra kaydınızı dinleyin ve Sesinizi SingPlay'in ses ve ses kontrolleri ile edin. Memnun olduysanız, cihazınıza mp3 dosyası olarak kaydedin. Ayrıca Facebook, YouTube, Soundcloud ve benzeri üzerinde paylaşabilirsiniz. SingPlay'i hemen indirin ve başlayın! [Şarkılarınızla çal!] * Orijinal
ses ile veya olmadan şarkı zevk * Vokal Eğitimi çok kolay, 5 saniye FF / REW* Şarkı nızı arka planda orijinal müzikle kaydedin* Şarkının yalnızca istediğiniz kısmını kaydedin* TEMPO ve PITCH kontrollerini istediğiniz gibi ayarlayın* Kayıtlarınızı Facebook ve Google+'da parmağınızın dokunuşuyla paylaşın* Kayıtlarınızı favori
fotoğraflarınız da dahil olmak üzere MP3 dosyaları olarak kaydedin[Ana Özellikler]* Karaoke Modu: Orijinal sesi çıkarın veya küçültün (şarkılara bağlı olarak değişir)* Şarkı Sözleri, * Şarkı Sözleri eklenebilir mp3'e dahil edilmezse. * Ton kontrolü (+/- 4 semiton)* Tempo kontrolü (+/- 4 adım)* 5 saniye FF / REW * Reverb (Yankı) sesinizde
efekt * Müzik, ses ve yankı için bağımsız ses kontrolleri * İnternet bağlantısı gerektirmez [So / Uyumlu]Android 4.4 (Kitkat) veya daha yüksek çalışan akıllı telefonlar. Tüm tabletler desteklenmez. Desteklenen ses formatı: .mp3, .aac, .m4a (AAC), .wav, .flac, .flac, Video dosyası (mp4), ses dosyası (mp3)* En iyi kayıt deneyimi için kulaklık
veya kulaklık kullanın. Mikrofon bağlı olmadan kulaklık veya kulaklık kullanılması tavsiye edilir, çünkü telefonun içindeki mikrofon, çoğu durumda kulaklığına bağlı bir mikrofondan daha kaliteli bir kayıt sağlar.** Hatalar la ilgili daha fazla ayrıntı ve soruların yanı sıra iyileştirme istekleri için lütfen iletişim kurun: [email protected] Yorumlarınız
memnuniyetle karşılanır ve son derece takdir edilir! Teşekkürler! SingPlay: Karaoke mp3 4.3.4 Güncelleme Destek Android 64-bit Mimari Küçük Hata Fix Devamı Otomatik olarak KARAOKE içine mp3 şarkıları dönüştürmek. Sonuç Vocal Removed şarkılarıdır. Artık kendi cihazınızda MP3 şarkılarını kullanarak Karaoke'nin keyfini
çıkarabilirsiniz; En sevdiğiniz şarkıları şarkılayın ve kaydedin ve kendi benzersiz kayıtlarınızı oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyanızla paylaşın. Başlamak çok kolay. En sevdiğiniz karaoke şarkılarını bulmak veya YouTube'dan indirmek için terlemeye gerek yok. SingPlay, telefonunuzun müziğini otomatik olarak karaoke
şarkılarına dönüştürür ken, orijinal müzik kalitesini ayırtın; Bu bir MIDI sesi değil! Müzik listenize göz atın, şarkı söylemek istediğiniz bir şarkı seçin ve başlayın. Şarkı söylemenizi kaydetmek istiyorsanız, kayıt düğmesine basmanız yeterlidir. Performansınızı tamamladıktan sonra kaydınızı dinleyin ve Sesinizi SingPlay'in ses ve ses
kontrolleri ile edin. Memnun olduysanız, cihazınıza mp3 dosyası olarak kaydedin. Ayrıca Facebook, YouTube, Soundcloud ve benzeri üzerinde paylaşabilirsiniz. SingPlay'i hemen indirin ve başlayın! [Şarkılarınızla çal!] * Orijinal ses ile veya olmadan şarkı zevk * Vokal Eğitimi çok kolay, 5 saniye FF / REW* Şarkı nızı arka planda orijinal
müzikle kaydedin* Şarkının yalnızca istediğiniz kısmını kaydedin* TEMPO ve PITCH kontrollerini istediğiniz gibi ayarlayın* Kayıtlarınızı Facebook ve Google+'da parmağınızın dokunuşuyla paylaşın* Kayıtlarınızı favori fotoğraflarınız da dahil olmak üzere MP3 dosyaları olarak kaydedin[Ana Özellikler]* Karaoke Modu: Orijinal sesi çıkarın
veya küçültün (şarkılara bağlı olarak değişir)* Şarkı Sözleri, * Şarkı Sözleri eklenebilir mp3'e dahil edilmezse. * Ton kontrolü (+/- 4 semiton)* Tempo kontrolü (+/- 4 adım)* 5 saniye FF / REW * Reverb (Yankı) sesinizde * Müzik, ses ve yankı için bağımsız ses kontrolleri * İnternet bağlantısı gerektirmez [Yani / Uyumlu Cihazlar]Android 4.4
(Kitkat) veya daha yüksek çalışan akıllı telefonlar. Tüm tabletler desteklenmez. Desteklenen ses formatı: .mp3, .aac, .m4a (AAC), .wav, .flac, .oggOutputs: video dosyası (mp4), ses dosyası (mp3)* En iyi kayıt deneyimi için kulaklık veya kulaklık kullanın. Kullanılması tavsiye edilir veya mikrofon bağlantısı olmayan kulaklıklar, telefonun
içindeki mikrofon, çoğu durumda kulaklıkla bağlantılı olandan daha iyi kalitede kayıt sağlar.** Hakkında daha fazla bilgi ve sorular için Yanı sıra iyileştirme istekleri, lütfen başvurun: support@singplayapp.com Yorumlarınızı bekliyoruz ve son derece takdir! Teşekkürler! Mp3 şarkılarını otomatik karaokeye dönüştürün. Sonuç, Vocal'in
kaldırdığı şarkı olabilir. Şimdi, kendi cihazınızda MP3 şarkıları kullanarak Karaoke keyfini çıkarın; Sing ve en sevdiğiniz şarkıları kaydedebilir ve kendi benzersiz kayıtları nızı oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyayla paylaşabilirsiniz. Başlamak kolay. İster en sevdiğiniz karaoke şarkılarını bulmaya çalışırken geri
alabiliyor olun, bunları YouTube'dan indirmeniz gerekmez. SingPlay, telefonunuzun müziğini orijinal müzik kalitesini gözden geçirerek otomatik olarak karaoke şarkılarına dönüştürür; Bu bir MIDI sesi! Bir şarkı seçip bir şarkı başlatmak istiyorsanız, müzik listesine göz atın. Şarkıları kaydetmek istiyorsanız, kayıt düğmesine basmanız
yeterlidir. Performansı tamamladıktan sonra, kaydı dinleyin ve SingPlay ses ve ses kontrolleri ile ses denetimleri yapın. Memnun olursanız, cihazınıza mp3 dosyası olarak kaydedin. Ayrıca Facebook, YouTube, Soundcloud'da da paylaşmaya ve paylaşmaya devam edebilirsiniz. SingPlay'i hemen indirin ve başlayın! [Şarkılarınızla çal!] *
Enjoy * Ses eğitimi ile veya orijinal sesler olmadan, 5 saniye FF / REW * Kayıt şarkı veya arka planda orijinal müzik ile enstrümantal performans sayesinde çok kolay * Dakika şarkının sadece bir parçasıdır * Tempo seti ve PITCH istediğiniz gibi * Facebook ve Google + en sevdiğiniz fotoğrafları da dahil olmak üzere parmağınızı Yakın MP3
dosyaları ile kayıtları paylaşmak * Kayıtlarınızı kaydedin [Ana Özellikler]* Karaoke modu: silin veya orijinal sesleri azaltmak (şarkı bağlı olarak) * Kayıt * (mp3 dosyası) Song. MP3 dahil değilse kelimeler el ile eklenebilir.* Hatve Kontrol (+/- 4 semitons)* Tempo kontrolü (+/- 4 adım)* 5 saniye FF / REWsesi * Reverb Effect (Echo) Müzik, Ses
ve Reverb için * Bağımsız Ses Kontrolleri * İnternet Bağlantısı Gerekli[İşletim Sistemi/Desteklenen Cihazlar]Android 4.4 (Kitkat) veya Smart. Tüm tabletler desteklenmez. Desteklenen ses formatı: .mp3, .aac, .m4a (AAC), .wav, .flac, .oggFestS: video dosyası (mp4), ses dosyası (mp3)* Daha iyi kayıt deneyimi veya kulaklık kullanma. Çoğu
durumda telefonun içindeki mikrofon, mikrofona bağlı olandan daha kaliteli bir kayıt sağladığından, mikrofon bağlı olmadan kulaklık kullanılması önerilir. Daha fazla bilgi ve hataların yanı sıra geliştirme istekleriyle ilgili sorular support@singplayapp.com için bkz. Teşekkürler! SingPlay: Karaoke MP3 4.3.4 ücretsiz bir müzik ve ses
uygulaması, SingPlay indirmek için: Karaoke doğrudan bağlantı ile MP3 4.3.4 Apk dosya, lütfen kullanın Linkler 0 Yorumlar Üzgünüz, yorumunuz çok kısa ! ANDROID UYGULAMALAR Tip SES ANDROID UYGULAMALARAndroid OYUNLAR JAVA APPS Android PHONEKY uygulama hizmeti tarafından tamamen ücretsiz sunulmaktadır!
Uygulamalar Samsung, Huawei, Oppo, Canlı, LG, LG, Bu Lenovo, ZTE ve diğer tüm Android telefonlar ve tabletler tarafından indirilebilir. Sayfa Bilgileri: SingPlay: En iyi ücretsiz Android uygulamalarından biri olan MP3 uygulamanızı Android telefonunuza indirin! Kesinlikle etkileyici özellikleri gibi olacak. PHONEKY Android App Store'da
her Android telefon ve tabletten tam sürüm mobil uygulamaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu uygulamanın güzel ve kullanışlı özellikleri uzun bir süre için sizi memnun edecektir. PHONEKY'de Eğlence, Eğitim, Navigasyon, Güvenlik gibi daha birçok kategoride çeşitli Android uygulamaları ve oyunları bulabilirsiniz. Android cep
telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza ücretsiz Android uygulamaları indirin. En iyi 10 Android uygulamalarını görmek için uygulamaları popülariteye göre sıralayın. Tamam, tamam, ben gidiyorum.
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