
 

 

Epubor Ultimate Download e revisão grátis 

Posted by Angel Dan on 9/15/2020 2:14:21 PM. 

 

Epubor Ultimate, Ajuda a ler livros em qualquer lugar, incluindo as melhores funções de 

Conversor de eBook + Removedores de DRM em eBook.  

Epubor Ultimate Download grátis 

Nome do produto: Epubor Ultimate 

Página do produto: https://epubor.com/ultimate.html 

Link para Download: 

¿Cuál es la limitación de la versión de prueba gratuita?  

O limite da versão de avaliação gratuita do Epubor é que ela só ajudará a 

descriptografar 20% do conteúdo de cada livro e o livro descriptografado será salvo no 

formato txt e não em ePub, PDF ou Kindle Mobi como formato de arquivo de destino.  

Compre agora (Windows) Compre agora (Mac) 

Epubor Ultimate revisão 

https://angeldan1989.blogspot.com/
https://epubor.com/ultimate.html
https://epubor.com/ultimate-order.htm#os_Win
https://epubor.com/ultimate-order.htm#os_Mac
https://www.epubor.com/


 

Converte eBooks para EPUB/MOBI/PDF para leitura em qualquer dispositivo. 

1 Converter um eBook encriptado só precisa de dois cliques  

Com Epubor Ultimate é simples para converter vários livros para EPUB, PDF ou Mobi, 

e os livros convertidos são exibidos são. Arraste e solte os livros da livraria na 

esquerda, escolha um formato para conversão se for necessário, e clique no botão 

“converter”. Todos seus livros serão convertidos para o formato que você precisa. O 

conversor inteligente e exclusivo definitivamente te ajuda a ler mais livremente. 



 

2 Converta eBooks comprados de quase todos os varejistas populares.  

Suporta eBooks comprados de: Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Sony, Kobo, 

Google Play, Lulu, Smashwords, Fictionwise, e mais...  

Formatos aceitos: KFX, EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, TPZ, 

Topaz, TXT, and HTML. 

Formatos para conversão: EPUB, Mobi, AZW3, TXT e PDF. 

Conversão em lote poupa tempo.  

Converta seus livros até 60x mais rápido.  

Escolha o formato que você quer converter e clique o botão “converter”. Quando a 

conversão estiver concluída, a pasta de saída que contém seus livros convertidos 

abrirá. Pegue seus livros convertidos e leia em qualquer dispositivo ou app. 

3 Modifique a meta data, traga integridade ao livro.  



 

Comprou um livro mas o título e o nome do autor estão escritos errado? A capa do livro 

não é da edição que você gosta? Todos os problemas de meta data podem ser 

consertados pelo Epubor Ultimate facilmente. Modifique a meta data da maneira que 

você quiser e deixe seus livros mais perfeitos. Depois de arrastar e soltar um livro na 

interface principal, você verá um ícone de “editar metadados” do lado direito do nome 

do livro. Clique no botão e poderá editar toda meta informação importante e útil, 

incluindo o título do livro, nome do autor, identificadores, data de publicação, língua, 

publicante, introdução e a capa do livro. 

4 Detecta automaticamente dispositivos e carrega seus livros.  

Quando conectar seu leitor eletrônico ao computador, Epubor Ultimate vai detectar 

automaticamente seu dispositivo e irá exibir todos livros baixados na coluna da 



esquerda. O programa também pode carregar automaticamente os livros guardados 

nos aplicativos de leitura eletrônica instalados no seu computador. O programa suporta 

os principais leitores eletrônicos do mercado, incluindo o Kindle Paperwhite, Kindle 

Voyage, Kindle Oasis, Kobo e etc. O programa suporta os aplicativos de leitura 

eletrônica incluem Kindle para PC/Mac, Edições Digitais do Adobe para PC/Mac e 

Kobo para PC/Mac. 

 

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She joined 

Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global brand expansion, 

video marketing, and business development. 

https://angeldan1989.blogspot.com/

