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Dj name mixer 2019 apk

QR Code Author Destiny Media Apps ยัง 1.2 ของ 1.2 ของ 1 ยัง DJ ชื่อผสม – ชื่อผสมเพลงเปนมิกเซอรเพลงที่ชวยใหคุณผสมชื่อของคุณกับเพลงใด ๆ ดวย DJ Name Mixer เพลงใด ๆ สามารถผสมและสามารถเพิ่มชื่อของคุณ แอพน้ีบันทึกไฟลดวยคุณภาพระดับ HD เครื่องผสมชื่อ DJ น้ี - แอพเครื่องเลนเพลง DJ ใชงานงายและใชงานงาย ทุกคนสามารถเรียนรูที่จะใชมัน DJ Name
Mixerーเครื่องเลนเพลง DJ เปนแอพสําหรับคนที่สรางสรรคและรักดนตรีเชนคุณและในแอพน้ีคุณจะไดรับเพลงฝงตัว มันเปนแอปพลิเคชั่น DJ NAME ที่ใชงานงายและตอบสนองไดดี แลวคุณจะรออะไรอยูละ? ไปและดาวนโหลดเครื่องผสมชื่อ DJ ที่ไมซ◌ํากันน้ี - DJ เครื่องเลนเพลง APP มีคุณสมบัติพิเศษที่ใหไวใน Dj Name Mixer Plus คือในขอความและเสียงที่บันทึกไวคุณ
สามารถเพิ่มเอฟเฟกตไดหากคุณตองการ คุณยังสามารถปรับเสียงกองของคุณในแอพ Music Mixer ระดับเสียงและเสียงไดอีกดวย หลังจากผสมเพลงคุณสามารถตัง้คาเปนเสียงเรียกเขาและเสียงแจงเตือนไดเชนกัน สรางเครื่องผสมชื่อ DJ พรอมคําแนะนําเพลงอัจฉริยะ การเลือกและผสมเพลงจะงายขึน้และสนุกยิ่งขึน้ แอป Dj Name Mixer – Mix Name to Song เปนแอพทําปารตีส้ํา
หรับคนรักปารตีต้อนดึก! เลนแอปเพลงผสมดีเจเวอรชันฟรีน้ี ผสมเพลงปกติและผสมเหมือนรีมิกซ ลักษณะการทํางาน:- - จริงขาม fader กับ 2 จานเสียงเสมือน- ผลกระทบเสียงที่สมจริง, คลายกับเด็ค DJ - ใช SFX และตัวกรองเพียงแคลากน้ิวของคุณผานหนาจอ - เสียงที่ฝงอยูบนแผนเพลงจะชวยใหคุณกระจายเพลงของคุณ - ใชเครื่องผสมมืออาชีพเพื่อการผสมที่ยืดหยุนมากขึน้ -
ฟงกชั่น Cue สําหรับการวนรอบแทร็กขวา - ฟงกชั่น Bpm จะชวยใหคุณตรวจจับฟงกชั่นจังหวะเพลง - ซิงคสําหรับการซิงคเต็มรูปแบบ - สรางไลบรารีผสมของคุณเองและแบงปนกับเพื่อน ๆ - ใชงานงายและใชงานงาย เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเปนเรื่องงายมากที่จะเรียนรู - เครื่องบันทึกเพลงแบบเรียลไทมไม จํากัด - รอยขีดขวนเสียงบน payflats กับฟสิกสแกไขเพลยลิสตของคุณเอง
ดวยแทร็ค - มุมมองเรียลไทมและเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม 6 วงควอไลเซอร - Pitch และการสนับสนุนการควบคุมระดับเสียงสําหรับทุกรูปแบบเสียงยอดนิยม Dj Music Player - คุณสามารถเลือก 10 เพลงและวิเคราะหสเปกตรัม 6 วงควอไลเซอร - Pitch และการสนับสนุนการควบคุมระดับเสียงสําหรับทุกรูปแบบเสียงยอดนิยม Dj Music Player - คุณสามารถเลือก 10 เพลง &amp; เลน
กับหนาจอเริ่มและหยุดเพื่อจัดเรียงเพลง ดาวนโหลดเครื่องผสมชื่อ DJ ฟรีน้ี - แอพเครื่องเลนเพลง DJ และผสมเพลงสําหรับปารตีเ้ตนรําของคุณ Platane UI มอบประสบการณของมิกเซอรเพลงที่แทจริง! ผสมเพลงบนโทรศัพทหรือแท็บเล็ตของคุณและผสมกับเพลงดีเจที่มีอยู! วิดีโอ / เสียง Mix Pro - การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของเราในการจัดการวิดีโอเพียงทําตามหนาจอ กอนอื่นใหเพิ่ม
วิดีโอลงในหนาจอดานซายจากน้ันเสียงไปยังหนาจอดานขวาและเลนดวยเสียงขึน้และลงเพื่อผสมวิดีโอเปนมุมมองและเสียงเปนเสียง เพลิดเพลินกับวิดีโอ / เสียงในเครื่องเลนคนเดียว ดีเจมิกเซอรชื่อ - เครื่องเลนเพลงดีเจรีมิกซเพลงโปรดของคุณจาก spottily หรือเพลงของคุณทําใหการผสมผสานที่ดีกับเครื่องเลนเพลงดีเจผสมฮิตในจานเสียงสภาพอากาศที่คุณเปนมืออาชีพดีเจหรือผู
เริ่มตน ขอขอบคุณสําหรับการใชแอพน้ีใหขอเสนอแนะการประเมินผลและ ปรับ ปรุง ขอ ขอบคุณ ใน ตอ ออ: 4.100 DJ--1019-08-18,000 APK (35.81 MB) เพิ่มเติมจากนักพัฒนา DJ ชื่อมิกเซอร Aug 19 2019 ดาวนโหลด APK FOLLOW US APKCombo Apps Music - Audio DJ Name Mixer 2019 1.0STICK WAStickerApps สําหรับสติก๊เกอร 07 มี.ค. 2019 (2 ปที่แลว) dj name
mixer dj ชื่อมิกเซอรชื่อแอปมิกเซอรชื่อผสมชื่อ dj ชื่อผสม 2019dj ชื่อมิกเซอร 2018dj มิกเซอรชื่อ 2017dj ฮินดีแมบานชื่อผสมชื่อ Hindidj ชื่อผสมชื่อ Hindidj ชื่อผสม hind medi medj ชื่อผสมชื่อฮินดี appdj ชื่อผสม hddj ชื่อผสม 25.0 สําหรับเครื่องผสมชื่อ androiddj 2 1 เครื่องผสมชื่อ mbdj - เครื่องผสมชื่อ makerdj และแอปผสมชื่อ makerdj 2018dj แอพผสมชื่อ 2018dj ชื่อผสม
แอพ 2019dj ชื่อผสมแอปดาวนโหลดชื่อผสมเบส เครื่องผสมชื่อที่ดีที่สุดชื่อ appdj ชื่อ dj มิกเซอรชื่อ dj ชื่อผสมชื่อ dodj ชื่อผสมชื่อ dj ชื่อผสมชื่อ appdj ชื่อ editordj ชื่อผสมชื่อ echodj ชื่อเต็มชื่อเพลงผสมสําหรับชื่อ androiddj มิกเซอรชื่อ filedj มิกเซอรชื่อ freedj ชื่อผสมชื่อเครื่องผสม g makerdj ชื่อมิกเซอรสาว voidj ชื่อผสมชื่อ gujaratidj มิกเซอรชื่อ ganadj ผสมในเครื่องผสมชื่อ
เพลงใน hindid ชื่อเครื่องผสมชื่อ infodj ชื่อมิกเซอร jbldj ชื่อมิกเซอร ladki ki awaz maidj ชื่อมิกเซอรยาวชื่อผูผลิตเครื่องผสม mekardj ชื่อ mixer019dj ชื่อมิกเซอรใหมชื่อ appdj ชื่อมิกเซอรชื่อใหมชื่อมิกเซอร 2018 ชื่อมิกเซอรชื่อใหม 2018 ชื่อมิกเซอรใหม 2018 ชื่อมิกเซอรใหม 2018 ชื่อมิกเซอรใหมชื่อ offlinedj ชื่อมิกเซอรเดิม ชื่อเครื่องผสมชื่อ Olddj เครื่องผสมชื่อ remixdj เครื่อง
ผสมชื่อ toninend ชื่อผสมชื่อ reddj ชื่อเครื่องผสมชื่อ recorddj เครื่องผสมชื่อใหมผสมสิ่งที่ขอบกพรองใหมแกไขอีเมล : dipakpatel20172018@gmail.comดูเพิ่มเติมมันเปนเรื่องยากที่จะทํารีมิกซของเพลง แตดวยการใชแอพผสมพิเศษมันไมไดเปนกระบวนการขมขูอีกตอไป ชื่อ DJ Mixer กับเครื่องเลนเพลง - Mix Name To Song เปนแอพแกไขมัลติมีเดียที่พัฒนาโดยแอพ Safari
World ในทางทฤษฎี DJ Name Mixer กับเครื่องเลนเพลงชวยใหคุณสามารถผสมไดแมสําหรับผูเริ่มตน อยางไรก็ตามเขาประสบความสําเร็จในภารกิจของเขาหรือไม? อินเทอรเฟซและกระบวนการเมื่อคุณมาถึงสวนตอประสานการผสมการออกแบบน้ันงายมาก ไมมีปุมหรือปุมที่ไมจําเปนที่เครื่องมือ DJ ใช มีเพียงสี่ปุมหลัก: ติดตามเสียงเวลาหนวงเวลาและระดับเสียง แทร็คชวยใหคุณ
เลือกเพลงรีมิกซที่คุณตองการใช ใน Voice คุณสามารถบันทึกหรือพิมพประโยคที่คุณตองการทําซ◌ําตลอดทัง้เพลงได เพียงเลือกการตัง้คาที่เหมาะสมที่คุณตองการและฟงชื่อที่คุณเขียน ทางออกของสายผสมเน่ืองจากความเปนไปไดที่ จํากัด ทุกเพลงมีความหลากหลายนอยมากเกี่ยวกับการผลิตที่คุณจะไดรับ เพลงทัง้หมดเปนไปตามรูปแบบเดียวกันดวยจังหวะระดับโลกและทํานอง
เพลงที่เจาะดวยองคประกอบเสียงในเพลง คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกเสียงของคุณเองหรือดาวนโหลดแทร็กที่มีอยูเพื่อสไตลที่มากขึน้ แตโดยทั่วไปผลลัพธจะเหมือนกันมาก หากคุณพอใจกับเพลงฝงตัวที่มาพรอมกับแอพคุณจะไมมีปญหาทางออกใด ๆ มิฉะน้ันแอปพลิเคชันอาจมีขอ จํากัด และ จํากัด เล็กนอย ปญหาและขอกังวลเราไมสามารถเพิกเฉยตอการกลาวถึงโฆษณาจํานวน
มากในแอพน้ี การมีโฆษณาไมใชปญหา แตโฆษณาใน Dj Name Mixer กับเครื่องเลนเพลงน้ันรุกรานอยางไมนาเชื่อ โดยปกติแลวการคลิกแตละครัง้จะแสดงโฆษณาและเพิ่มเวลาในการแกไขเพลงเปนสองเทา โฆษณามากเกินไปสําหรับตัวเลือกที่นอยเกินไปในแงของคุณสมบัติ DJ Name Mixer กับเครื่องเลนเพลงมีตัวเลือกนอยเกินไป สิ่งน้ีทําใหผูใชมีตัวเลือกมากขึน้ในแอพตาง ๆ
ที่จะดาวนโหลดมากกวาการผสมเสียง ที่กลาววาหากคุณตองการตัวแกไขเสียงอยางรวดเร็วสามารถสรางจังหวะที่เรียบงายและคําสั่งผสมเสียงคุณสามารถลองใชแอพน้ี ไมมี ID ที่จําเปนการสรางแทร็กเสียงในตัวน้ันเร็วเกินไป#39;โฆษณาที่ลวงล◌ําบทเรียนและไฟล #39 ชวยตัวเลือกที่ จํากัด ไมสามารถดูตัวอยางแทร็กได
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