
 

 

Epubor Ultimate gratis nedlasting og 
gjennomgang 

Posted by Angel Dan on 9/15/2020 5:02:08 PM. 

 

Epubor Ultimate, lar deg lese bøker hvor som helst, inkludert e-bok-konvertering og 

funksjoner for å fjerne DRM fra e-bøker. 

Epubor Ultimate Gratis nedlasting 

Produktnavn: Epubor Ultimate 

Produktsidens URL: https://epubor.com/ultimate.html 

Gratis nedlastings-URL: 

Hva er begrensningen av den gratis prøveversjonen? 

Grensen for den gratis prøveversjonen av Epubor er at det bare hjelper å dekryptere 

20% av innholdet i hver bok, og den dekrypterte boka vil bli lagret i txt-format og ikke i 

ePub, PDF eller Kindle Mobi som destinasjonsfilformat. 

Kjøp nå (Windows) Kjøp nå (Mac) 

Epubor Ultimate anmeldelse  

Konvertér e-bøker til EPUB/MOBI/PDF for å lese hvor som helst. 

1 Konvertér en kryptert e-bok med bare to klikk  

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/


Epubor Ultimate gjør det enkelt å konvertere en stabel bøker til EPUB, PDF eller MOBI, 

og de konverterte bøkene vises eksakt slik de er. Dra og slipp bøker fra venstre til 

høyre, velg format og klikk «Konverter»-knappen. Slik konverteres alle bøkene til 

formatet du trenger. Dette smarte konverteringsprogrammet hjelper deg å lese uten 

hindringer. 

 

2 Konvertér e-bøker kjøp fra nesten alle populære butikker.  

Støtter e-bøker kjøp fra: Amazon Kindle, Barnes&Noble Nook, Sony, Kobo, Google 

Play, Lulu, Smashwords, Fictionwise, og flere andre. 

Inngående formater: KFX, EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, TPZ, 

Topaz, TXT og HTML. 

Utgående formater: EPUB, Mobi, AZW3, TXT og PDF. 

Stabel-konvertering sparer tid. 



Konvertér bøkene dine 60 ganger raskere. 

Velg formatet du vil konvertere og klikk konverter-knappen. Så snart konverteringen er 

ferdig vil mappen med den konverterte boken åpne seg. Få de konverterte bøkene og 

les dem på hvilken som helst enhet eller app. 

3 Endre metadata, gjør boken komplett.  

 

Har du hatt bøker der tittelen eller forfatterens navn er feilstavet? Eller med et omslag 

du ikke liker? Alle metadata-problemer løses enkelt av Epubor Ultimate. Endre 

metadataene slik du ønsker og gjør bøkene enda bedre. Når du har dratt boken inn i 

programvinduet ser du «rediger»-ikonet på høyre side av bokens navn. Klikk på den, så 

kan du redigere alle viktige og nyttige metadata, inkludert tittel, forfatter, 

indentitetsmarkører, utgivelsesdato, språk, utgiver, introduksjon og omslag. 

4 Oppdager lesebrett og laster bøker automatisk.  



Når du kobler din e-leser til en datamaskin oppdager Epubor Ultimate automatisk 

enheten og viser alle nedlastede bøker i venstre felt. 

Programmet kan også automatisk laste bøkene som er lagret i e-leser-apper installert 

på datamaskinen din. Programmet støtter de viktigste lesebrettet på markedet, inkludert 

Kindle Paperwhite, Kindle Voyage, Kindle Oasis, Kobo osv. Programmet støtter lese-

apper inkluder Kindle for PC/Mac, Adobe Digital Editions for PC/Mac og Kobo for 

PC/Mac. 

 

Må-lese guide 

• Konvertér Kindle AZW til ePUB 
• Fjern DRM fra PDF i Adobe Digital Editions 

 

https://www.epubor.com/convert-kindle-ebooks-to-epub.html
https://epubor.com/remove-drm-from-adobe.html


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/

