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Video player android terbaik

Ketika sudah waktunya luang, menonton film atau video di smartphone atau tablet Anda menjadi hal yang lumrah agar tidak bosan. Namun sayangnya, aplikasi pemutar video bawaan pada perangkat smartphone terkadang kurang maksimal. Bagi Anda yang suka menonton film melalui perangkat Android, tentunya Anda memerlukan aplikasi yang memiliki fitur lengkap seperti membaca subtitle film yang
digunakan untuk memutar berbagai jenis format video. Jika itu yang Anda butuhkan, lihat rekomendasi berikut untuk aplikasi pemutar video terbaik. 1. GOM Player Tentu saja bagi Anda yang suka menonton film di perangkat komputer, pasti sudah tidak asing lagi dengan perangkat yang satu ini. Aplikasi Korea ini dulunya hanya tersedia di perangkat PC dan kualitasnya tak terbantahkan. Sekarang aplikasi
ini dapat dinikmati melalui perangkat Android Anda. Jadi, bagi Anda yang suka menonton film, sekarang Anda menggunakan aplikasi ini dari ponsel Android Anda untuk memutar film dalam format yang berbeda. GOM Player juga memiliki fitur untuk membaca subtitle sehingga Anda dapat menonton film di luar negeri tanpa takut tidak tahu apa yang dikatakan para pemain dalam film. Sejauh ini, aplikasi
pemutar video terbaik ini telah diunduh hingga 5 juta pengguna Android, tentu bukan angka yang kecil. 2. VLC untuk Android Awalnya, VLC hanya dapat digunakan dari perangkat PC atau. Tetapi sekarang Anda juga dapat menikmati aplikasi pemutar video ini dari perangkat Android Anda. Tidak jauh berbeda dengan pada perangkat PC, aplikasi ini juga memiliki banyak fitur unggulan. Antara lain, dapat
membaca berbagai file video dari MKV, AVI, MP4, MOV, FLAC, Ogg, TS, Wv M2TS, hingga OC. Selain itu, antarmuka pengguna yang disajikan cukup sederhana, sehingga akan membuat video Anda menonton lebih lancar dengan kualitas yang baik. 3. MX Player Ini tidak lengkap jika MX Player tidak ditautkan ke daftar aplikasi pemutar video terbaik. Aplikasi ini sangat kaya akan fitur menarik yang juga
mendukung XMBC, set-top box dan perangkat multimedia lainnya. MX Player bahkan mendukung berbagai perangkat keras, mulai dari prosesor single, dual, dan quad core yang dilengkapi dengan subtitle dan subtitle. Tak ketinggalan, MX Pplayer juga dilengkapi dengan Kids Lock, fitur yang sangat cocok untuk anak-anak Anda memiliki perangkat multimedia di rumah? MX Player bahkan dapat
terhubung langsung ke beberapa perangkat multimedia lainnya, seperti Google TV misalnya. Fitur lain yang direkomendasikan termasuk Pinch untuk memperbesar dengan berbagai plug-in. 4. Gplayer Salah satu aplikasi pemutar video Gplayer bahkan dapat membuat layar Android Anda di layar penuh untuk menonton video dan film. Tetapi jika Anda melakukan aktivitas lain, Gplayer juga dapat memutar
video tanpa penundaan, membuat aktivitas multitasking Anda lebih lancar. Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda dapat mengunduhnya secara gratis dari Play Store. Dilengkapi dengan fitur beberapa mengemudi unggulan, Anda membuka beberapa video sekaligus. Gplayer bahkan dilengkapi dengan codec populer serta file streaming serta subtitle video. Plus, fitur play group yang memungkinkan
pengguna melakukan streaming video dengan perangkat orang lain. 5. Video Player Anda ingin aplikasi pemutar video gratis yang memiliki fitur wah? Jika demikian, Video Player HD bisa menjadi aplikasi untuk Anda. Setelah mengunduh lebih dari 300 ribu pengguna Android, Anda dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis dan bebas repot. Dengan aplikasi ini Anda dapat memutar berbagai format
video, dari MP4, AVI hingga FLV, dan sebagainya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan subtittle dengan berbagai tata letak. 6. Pemutar Video Semua Format Aplikasi pemutar video ini oleh InShot inc. menyajikan sejumlah manfaat, terutama bagi penggunanya. Mulai dari dapat memutar video dalam berbagai ukuran, hingga menikmati video HD, full HD, hingga 4K. 7. Tidak ada iklan! Pemutar Video
Sempurna Semua ukuran KMPlayer diunduh lebih dari 50 juta kali oleh pengguna Android di Google Play Store, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi pemutar video terbaik untuk dicoba. Tidak hanya dapat digunakan untuk memutar video dalam format yang berbeda, pemain KM bahkan dilengkapi pengaturan suara yang mampu menghasilkan audio dengan kualitas yang jauh lebih maksimal. 8. HD Video
Player 2020 seperti namanya, aplikasi HD Video Player sangat siap untuk menawarkan layar video HD. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan user interface yang cukup sederhana dan user-friendly. Menariknya, aplikasi ini juga membuat folder yang berbeda untuk setiap video yang Anda miliki. Selain itu, Anda juga mengatur suara atau equalizer yang dapat menghasilkan suara yang jauh lebih baik. 9.
BSPlayer Kemudian ada BSPlayer yang juga direkomendasikan bagi Anda yang suka menonton film dari perangkat Android. Aplikasi ini mendukung banyak format video dan gratis untuk diunduh dari Play Store. Namun jika ingin mendapatkan fitur advance yang lebih lengkap, ada juga versi premium yang kamu dapatkan seharga Rp80 ribu. Kompatibel dengan hampir semua jenis mulai dari prosesor inti
tunggal, prosesor dual core hingga quad core. Aplikasi pemutar video ini juga didukung oleh perangkat ARMv6 dan ARMv5, serta banyak fitur menarik lainnya. Untuk versi premium, Anda tidak akan lagi terganggu oleh iklan yang sering mengganggu. 10. Video Player All Format – Full HD Video Player Aplikasi pemutar video lain yang dapat memberikan pengalaman film terbaik dari perangkat Android
adalah Video Player All Format. Dalam aplikasi ini Anda menikmati berbagai konten video dalam format MP4. Selain dilengkapi dengan format yang user-friendly, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur yang memudahkan untuk menonton video dari perangkat Android. Dilengkapi dengan fungsi Antrean Video Otomatis, sehingga video diputar langsung di sudut-sudut Anda tidak perlu lagi
mengklik tombol. Kemudian ada mode anak-anak dan fitur kunci layar, yang memungkinkan Anda untuk mengontrol tontonan untuk anak-anak Anda, serta banyak fitur menarik lainnya. Untuk mengetahui fitur menarik apa yang Anda dapatkan, unduh aplikasi ke perangkat Android Anda sekarang. Jadi, informasi menarik tentang aplikasi pemutar video terbaik yang layak menjadi pilihan yang
direkomendasikan bagi Anda untuk menikmati menonton film dengan kualitas gambar terbaik. dari GOM Player, VLC untuk Android, hingga Video Player All Format- Full HD Video Player. Mereka semua menawarkan suguhan terbaik bagi Anda untuk dapat menonton film dengan kualitas gambar yang tidak kalah sempurna. Bagi beberapa pengguna Android biasa, tidak banyak yang mungkin tahu cara
memutar video di Android. Nah, pada kesempatan kali ini YaTekno memberikan tips agar kamu bisa memutar video di Android menggunakan subtitle. Dengan demikian, Anda dapat menonton film favorit kapan saja, di mana saja dari perangkat Android Anda. Dan tentu saja, Anda tidak perlu repot-repot bermain film di DVD atau PC lagi. Untuk memutar film dengan subtitle di Android, Anda harus
menggunakan aplikasi tambahan. Karena pada dasarnya pemutar video bawaan sudah diinstal di Android, kami tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan subtitle, atau bahkan tidak mendukung beberapa jenis format video. Oleh karena itu, Anda perlu menginstal aplikasi pemutar video yang sudah memiliki fitur lengkap. Sehingga Anda akan mendapatkan kepuasan tersendiri saat menonton film di
android. Nah, di sini YaTekno memiliki sepuluh daftar aplikasi pemutar video terbaik untuk Android dengan dukungan subtitle. 1. MX Player MX Player adalah aplikasi pemutar video terlaris dan terlaris dengan lebih dari 500 juta unduhan. J2 Interactive selaku pengembang aplikasi ini menawarkan memanjakan pengguna Android, khususnya pecinta film. Karena ini kaya akan fitur. Beberapa fitur unggulan
nikmati aplikasi ini, seperti menyisipkan subtitle pada film yang sedang diputar, diperkecil, dan diperkecil, dan banyak lagi. Ada beberapa subtitle yang Anda masukkan, seperti .srt, .sub, .idx, .mpl, .psb, dan lainnya. Nah, video seperti apa yang bisa kamu putar di MX Player? jawabannya hampir semuanya. Ya, aplikasi ini mendukung hampir semua jenis format video, seperti .avi, .mp4, dan berbagai jenis
format video lainnya. 2. KMPlayer Bagi pecinta film yang suka bermain film di PC, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama pemutar video ini. Ya, KMPlayer menawarkan yang terbaik untuk penggunanya. Karena aplikasi ini memiliki fitur dan dukungan yang Anda andalkan. Anda juga menikmati beberapa fitur gerakan di aplikasi ini, seperti menyesuaikan kecepatan video, menyesuaikan kontras
video dan mengelola melakukan audio. Selain itu, Anda dapat memutar video di android dengan layar terapung, yang keren. Nah, bagi Anda penggemar film berkualitas tinggi (HD), maka KMPlayer adalah pilihan yang tepat. 3. VLC untuk Android tidak kalah bersinar daripada pemutar video lainnya, VLC juga dapat dipercaya sebagai pemutar video di Android Anda. Ya, aplikasi yang dikenal dengan
kualitasnya ini pernah sangat dipercaya oleh pecinta film yang memutar film favoritnya lewat komputer. Selain bobot aplikasi yang relatif ringan, VLC juga memiliki fitur lengkap yang akan memanjakan Anda. Selain itu, aplikasi video ini dapat dinikmati di Android yang memiliki Android versi 2.3 (Gingerbread). 4. BSPlayer GRATIS Aplikasi pemutar video ini mungkin tidak sepopuler aplikasi serupa lainnya,
tetapi BSPlayer memiliki fitur dan dukungan yang andal. Salah satu keunggulan aplikasi ini adalah kemampuan memutar film atau video tidak benar-benar menguras baterai Android Anda. Mendukung hampir semua jenis format video populer, seperti .avi, .mkv, .mp4, .flv banyak lagi. Bagi pecinta film, Anda tidak perlu khawatir menemukan subtitle di film favorit Anda. Karena aplikasi ini mampu mencari
subtitle melalui fungsi pencarian, tentunya membutuhkan koneksi internet. 5. MX Player Pro Alih-alih versi gratis, aplikasi dari J2 Interactive ini jelas jauh lebih baik. Meski pengguna harus mengeluarkan Rp 72.000,-, tentu akan mirip dengan fitur canggih yang disematkan pada versi premium ini. Beberapa manfaat MX Player Pro adalah dukungan decodeng multi-core dan gerakan yang lebih nyaman untuk
menikmati film favorit Anda. 6. Video Player Perfect Tidak hanya berfungsi sebagai pemutar video, aplikasi ini juga dapat diandalkan untuk memutar berbagai jenis format audio. Dengan dukungan fitur bass dan feltualizer, suara yang Anda hasilkan tentu akan sangat bagus. Menariknya, aplikasi ini memiliki fitur Sleep Timer. Di mana pengguna menunjukkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan
pertunjukan jika terjadi oversleeping. Dengan cara ini, konsumsi baterai tidak terbuang secara gratis. 7. GoM Player GOM Player adalah perangkat lunak yang dapat memuat video dan audio dengan sejumlah fitur khusus untuk memanjakan penggunanya. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur equalizer canggih seperti efek suara Reggae, Party, Classical, Club, Dance, Full, Bass, dan sebagainya.
Sebagai pemutar media populer, ia juga mendukung rotasi video hingga 360 derajat. Hanya saja ada pengguna yang dimanjakan dengan tampilan UI yang begitu nyaman, seperti layar menu yang intuitif. 8. Video Player untuk Android Aplikasi pemutar video ini memiliki keuntungan yang mungkin tidak dimiliki aplikasi serupa. Di mana ia dapat mendukung perangkat Android dengan OS 2.3 (Gingerbeard).
Dengan makna, pengguna Android yang memiliki spesifikasi rendah juga bisa menikmati aplikasi pemutar media ini. Selain ukurannya yang ringan, ia juga mendukung berbagai format video populer, termasuk AVI, WAV, AAC, MOV, MP4, 3GP dan banyak lainnya. Untuk mendapatkan kesan suara yang fantastis, pengguna dapat mengaktifkan fungsi bass booster. Dengan fitur ini mereka akan membuat
suara lebih mati rasa kontras, terutama ketika Anda menikmatinya melalui headset. 9. AC3 Player AC3 Player mendukung hampir berbagai jenis format video atau audio dan tidak memerlukan plug-in tambahan untuk menikmatinya. Seperti kebanyakan pemutar video, fitur subtitle yang memungkinkan pengguna untuk menyertakan subtitle dalam film favorit mereka. Seperti Video Player untuk Android, di
mana pun dioptimalkan untuk perangkat Android dengan kapasitas RAM rendah. Namun, pengguna masih dapat memutar video berkualitas HD dengan mulus. 10. Semua Format Video Player Tidak hanya memiliki tampilan yang segar, aplikasi androbo ini juga memiliki sejumlah fitur canggih yang mungkin tidak dimiliki oleh aplikasi serupa. Untuk gerakan mereka sendiri, pengguna dapat dengan bebas
menyesuaikan kecepatan video untuk menyesuaikan penundaan subtitle yang diputar. Dengan dukungan berbagai fitur yang dihadirkan di sini, pengguna tidak perlu lagi mengandalkan pemutar media android bawaan. Lihat juga: 10 opsi aplikasi Android terbaik untuk menonton film Dari sepuluh aplikasi pemutar video terbaik untuk android di atas, mana yang lebih Anda minati? Yang terpenting, semua
aplikasi di atas dapat diunduh secara gratis di Google Play! Mainkan!
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