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Total Video Converter jest rozbudowanym narzędziem obsługującym odczyt, odtwarzanie
plików audio/video i konwertowanie ich do popularnych formatów.  Aplikacja wyposażona jest w
wydajny algorytm pozwalający konwertować pliki z całkiem dużą prędkością. Oprogramowanie
posiada wiele funkcji, które zostały opisane pokrótce poniżej.

  Główne cechy programu:
- Konwersja wszystkich popularnych formatów do formatów audio, video obsługiwanych przez 
urządzenia mobilne (mp4, 3gp, xvid, divx mpeg4 avi, amr audio) takie jak telefony komórkowe, 
PDA, PSP, iPod;
- Pokazy slajdów, pozwalające tworzyć kombinację wielo-zdjęciowe oraz muzyczne z ponad 
300 dostępnymi efektami;
- Wysoka kompatybilność oraz wydajność dla importowanych plików RMVB oraz RM;
- Konwersja rozmaitych formatów video do formatu MPEG kompatybilnych ze standardem 
DVD/SVCD/VCD;
- Nagrywanie skonwertowanych plików do DVD/SVCD/VCD;
- Ripowanie DVD to popularych formatów video;
- "Wyciąganie" dźwięku z różnych plików video oraz konwertowanie do wielu znanych formatów 
audio (mp3, ac3, ogg, wav, aac);
- Rippowanie CD do Audio CD;
- Obsługa za pomocą linii komend;
- Scalanie, łączenie plików audio, video w jeden plik;
- Demultipleksacja oraz wyciąganie video, audio;
- Dekodowanie Flv Nelly Mosser audio.
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Total Video Converter converts all video files to 3GP, MP4, PSP, iPod, SWF, FLV, DVD, VCD,
AVI. Total Video Converter is a complete solution for video conversion which supports reading,
playing all kinds of video and audio formats and converting them to the popular video formats.
Total Video Converter includes a powerful media conversion engine internally so that you can
convert media files with very fast speed. Version 3.11 adds Total FLV Sniffer for automatically
downloading FLV files, new method for video and audio syncing.

  

download:    uploaded 4shared ziddu divshare mediafire

  

back

  

 2 / 2

http://ul.to/czyfz8rs
http://www.4shared.com/zip/iAuvZJkm/TVCv3--tBtJ.html
http://www.ziddu.com/download/21364768/TVCv3--tBtJ.zip.html
http://www.divshare.com/download/23429554-bba
http://www.mediafire.com/?1jcg7zjrbhs391r
javascript:history.back();

