
Altijd al lastig geweest, rippen van audio naar mp3.
Computer Club Voorburg heeft er een pagina voor over om u verder te helpen met dit probleem.

Het rippen voor eigen gebruik is toegestaan, b.v. voor uw mp3 speler of draagbare DVD speler.
Overbodig om te melden!! Ten strengste verboden om uw geripte mp3 te verkopen.

Hier een Prt Scr pagina met foto's die eigenlijk het hele verhaal vertellen.
Echt lastig is het niet als de aanwijzingen op de foto's aandachtig stap voor stap uitgevoerd worden.

01 We bespreken Windows Media Player 11. (Standaard instellingen)

02 Organiseren\Opties\Rip



03 Open: Rip Muziek

04 Selecteer: MP3 en kies met de schuif (in de cirkel) uw rip kwaliteit.



05 Wij kiezen voor 256 Kbps. Klik dan op: Toepassen en vervolgens op OK.

06 In dit voorbeeld ziet u de titels automatisch ingevuld staan. Media Player zoekt contact met een Database
     die in ons geval de CD herkent. Er moet dus een internet verbinding open staan zodat MP kan zoeken naar uw artiesten.
     Lastiger is het met verzamel CD's van onbekende labels.
     Dan bent u het haasje omdat dan de tracks en titels handmatig ingevuld moeten worden.
     Het is dus geluk hebben met uw collectie of het wordt typen (handwerk)



07 U kunt de mp3 ook rechtstreeks naar een mp3 speler rippen.

08 Kies bestemming of niet!



09 Bezig met mp3 rippen, wacht tot alle vinkjes weg zijn. Het rippen is dan klaar.

10 Het geripte album staat nu in uw verzameling (MediaPlayer) Verwijder uw CD.



11 Luister of de kwaliteit aan de eisen voldoet.

12 Geen commentaar.



13 Het pad: Startmenu\Muziek\Copie   (en plak in bestemming)

Gelukt??   Fijn.
Het is vrij voor een ieder om deze uitleg te gebruiken (met naamsvermelding van   (  @Computer Club Voorburg  )
Heeft u toch nog aanvullende vragen? Bezoek dan het Gastenboek van   " computerclubvoorburg"
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Van Barbansonstraat 88
2274 SP  Voorburg
0624 692 855                             ( Als er niet opgenomen wordt slapen we ,-)))

computerclubvoorburg@gmail.com 
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