
 

 

Plugins de Remoção de Caliber DRM 2019 

Posted by Angel Dan on 9/30/2019 1:52:36 PM. 

 

O sucesso do Calibre depende principalmente dessas variedades de plugins no meu 

ponto de vista pessoal. Não há dúvida de que os plugins de Remoção DRM do Alf são 

top entre eles. Mas muitas pessoas estão dizendo que a interface e a experiência do 

usuário do Calibre não são amigáveis para os ‘noobs’ (principiantes) de tecnologia. 

Nenhuma menção à instalação do plugin, o que seria outro desafio para eles.  

Hoje eu abordar este problema: Como instalar e usar plugins de remoção DRM Calibre.  

1 Instalar o Calibre 

Calibre é totalmente gratuito para baixar e usar, clique nos botões abaixo, você pode 

baixar as versões Windows e Mac diretamente.  

Download para múltiplas plataformas clique aqui: http://calibre-ebook.com/download 

2Baixe o plugin DRM Removal  

Baixe o DeDRM Plugin V6.6.3 aqui: http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip  

3 Instale os plugins no Calibre 

Execute Calibre e clique em "Preferências" na barra de menu superior. Em seguida, 

olhe na parte inferior da nova janela, você pode ver "Plug-ins" na área "Alterar 

comportamento do calibre".  

 

In the plugins center, please click "Load plugin from file". No menu Plugins, por favor, 

clique em ‘Carregar Plugin a partir de arquivo’. 

https://medium.com/@angeldan1989
http://calibre-ebook.com/download
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Encontre o plugin DeDRM que você baixou na etapa 2 e clique em "Abrir". O Calibre irá 

avisá-lo sobre o risco de segurança, clique em "Sim" para prosseguir.  

 

Finalmente, você pode ver a notificação de sucesso.  

 



De volta menu Plugin, você pode ver as informações do plugin em "Tipo de ficheiro - 

plugins".  

 

Agora o plugin está instalado com sucesso, você pode usar o Caliber para interagir 

com eBooks DRMed.  

4A maneira mais fácil de descriptografar o eBook DRM 

A Epubor fornece um software chamado "Epubor Ultimate", que pode remover o DRM 

do Amazon Kindle, do Adobe Adept (incluindo Kobo, Sony e Google eBooks), 

Mobipocket e eReader eBooks. 

     

Com este programa você não precisa baixar ou instalar o Caliber e o plugin. Basta 

baixar e instalar o Epubor Ultimate, você pode descriptografar todos os livros listados 

acima. 

https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Mac


 

Além disso, você só precisa clicar em um botão para remover o eBooks DRM. E ainda, 

este caminho é muito mais fácil do que o Caliber e os plugins.  

 

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. 
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