Metode Download Lagu MP3 Simpel serta Cepat Tanpa
Aplikasi
Setujukah anda kalau dengarkan lagu langsung dari Youtube itu mengesalkan. Bagaimana
tak, saat asyik-asyiknya dengerin lagu, eh mendadak diselipin iklan.
Sesungguhnya kemungkinan iklan Youtube itu dimusnahkan, namun anda mesti jadi
anggota premium dari Youtube. Lantas apa ada teknik dengerin lagu MP3 dari Youtube
tanpa ada terusik iklan?
Ada, langkahnya yakni dengan download video lagu dari Youtube itu selanjutnya
mengkonvertnya ke pola MP3. Di bawah ialah cara-cara yang dapat anda pakai:

1. Download MP3 dari YouTube di Android
Sesungguhnya terdapat banyak metode untuk mengunduh lagu MP3 dari Youtube di
Android. Tapi di cara berikut kita akan gunakan terapan Snaptube sebagai petunjuknya.
Di snaptube ini, sesudah program terinstal di HP Anda. Anda tidak usah buka Youtube
kembali untuk mengunduh, alias hanya buka program snaptube.
Lantaran, terapan ini telah terpadu dengan youtube, maka dari itu anda dapat buka Youtube
serta cari lagu dalam program snaptube tersebut.
Silakan download snaptube terlebih dulu di link itu.
Selesai program terinstall di HP, setelah itu membuka Youtube di program ini (Tidak di
program Youtube) serta mencari lagu yang ingin diunduh.
Seusai hasil penelusuran memberinya daftarnya, anda dapat lihat pertanda download
(Pertanda panah ke bawah). Mengusahakan agar tentukan lagu yang dari situs resminya,
setelah itu click tandanya ambil itu.
Nach, seterusnya akan ada beragam tipe opsi pola untuk didownload. Putuskan pola MP3.
Nantikan sampai proses download usai.
2. Download Lagu dari Youtube di Notebook
Apabila anda ingin download lagu Youtube lewat Netbook, terdapat beberapa metode yang

dapat dikerjakan. Asal anda ketahui program atau software yang dipakai.
Ya, ada sejumlah program yang dapat dipakai buat mendownload dengan cuma-cuma.
Sebetulnya, YouTube sendiri menyiapkan spek download lagu , tapi cuma dapat di download
secara off line dalam YouTube tersebut.
Alias cuman dapat didengar lewat YouTube tersebut pada kondisi off-line, dan tak terunduh
di fitur HP. Serta tidak ada berbentuk pola MP3.
Sesungguhnya ini cukup sich kalau cuman mau dengerin lagu untuk diri pribadi saja
. Sehingga, waktu anda online, silakan putuskan lagu pujaan dan download off line.
Setelah itu dengar kelak sewaktu paket anda habis. Ini pula berlaku untuk Android. Namun,
kalaupun anda ingin mengunduhnya berbentuk pola MP3.
Karena itu mesti gunakan faksi ke-3 seperti teknik nomor satu di atas. Di bawah adalah
triknya:
Silakan datangi situs savefrom.net atau y2mate.com/id
Mencari lagu yang ingin di download di YouTube, selesai berjumpa, silakan copy URL nya
Selanjutnya paste URL lagu baru saja di-copy dari Youtube
Putuskan pola MP3, silakan download dan nanti sampai tuntas.
Ya, telah tuntas. Sesederhana itu metode yang dapat dilakukan buat download lagu di
Youtube.
3. Terapan Download Lagu
Oh iya, selainnya YouTube, terdapat banyak website tempat buat dengarkan lagu yang
ciamik serta gak kalah dari Youtube. Di beberapa situs ini, anda bisa pula mengunduh lagu
pujaan.
Perbedaannya, Youtube yakni basis semua tipe video. Ada film, video animasi, info, musik,
serta yang lain. Pokoknya seluruhnya macam video berada pada ouTube.
Nach, kalau program yang bakal disebut ini yaitu terapan atau basis yang khusus siapkan
musik saja. Kulitasnya pastinya apik sebab telah dipakai di beberapa pelosok dunia lain.
Di bawah ini adalah daftarnya:
-Spotify
-JOOX
-SoundCloud
-SONGily
-SoundLoadie
-DLL

Itu beberapa program yang dapat anda pakai untuk dengerin lagu namun juga download.
Anda juga dapat download lagu MP3 yang lain di link itu.

