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Whatsapp	adalah	salah	satu	aplikasi	chatting	yang	sangat	populer	di	seluruh	dunia.	Fiturnya	pun	mengalami	perubahan	signifikan	sejak	pertama	kali	diluncurkan.	Sayangnya,	hal	ini	masih	belum	cukup	bagi	para	pengguna.	Tak	heran	jika	akhirnya	muncul	GB	Whatsapp	Pro	atau	GBWA.	GBWA	sendiri	merupakan	hasil	modifikasi	yang	dilakukan	oleh
pengembang	dari	pihak	ketiga	yang	ingin	menambahkan	fitur	ke	Whatsapp.	Penasaran	seperti	apa	fitur-fitur	tambahan	yang	ada	di	dalamnya?	Simak	penjelasan	lengkapnya	berikut	ini.	Lihat	:	Apa	Itu	GB	Whatsapp	Pro?	Seperti	yang	sudah	sempat	disebutkan	sebelumnya,	GBWA	merupakan	hasil	modifikasi	terhadap	Whatsapp	resmi	yang	ada	di
Playstore.	Karena	hasil	modifikasi,	WA	yang	satu	ini	disebut	sebagai	aplikasi	mod.	Pengembang	yang	melakukan	modifikasi	terhadap	Whatsapp	menjadi	GBWA	menamakan	dirinya	sebagai	GBMods.	Selain	developer	tersebut,	modifikasi	terhadap	Whatsapp	juga	dilakukan	oleh	beberapa	pihak	lain	seperti	Sam	Mods,	Hey	Mods,	dan	Fouad	Mods.
Pengembangan	WhatsApp	GB	dilakukan	karena	alasan	keterbatasan	fitur	di	dalam	aplikasi	Whatsapp	resmi.	Pembatasan	terhadap	fitur	tersebut	dilakukan	oleh	pengembang	Whatsapp	dengan	tujuan	untuk	menjaga	privasi	penggunanya.	Alih-alih	menjaga	privasi,	justru	banyak	pengguna	Whatsapp	yang	merasa	geraknya	dibatasi	ketika	menggunakan
aplikasi	tersebut.	Oleh	karena	itu,	GBMods	mengembangkan	fitur-fitur	lain	untuk	memenuhi	keinginan	pengguna.	Fitur-Fitur	GB	Whatsapp	Pro	Berikut	ini	penjelasan	mengenai	fitur	yang	bisa	Anda	jumpai	di	GBWA	dan	tidak	terdapat	di	Whatsapp	versi	resmi.	1.					Tersedia	Banyak	Tema	GBWA	memiliki	puluhan,	bahkan	ratusan	tema	yang	bisa
didownload	dan	digunakan	oleh	user	secara	langsung	di	aplikasi.	Fitur	ini	menjawab	permasalahan	pengguna	yang	bosan	dengan	tema	Whatsapp	resmi.	Seperti	yang	sudah	Anda	ketahui,	WA	resmi	hanya	punya	2	tema	yaitu	dark	dan	light.	Sementara	itu,	GBWA	menyediakan	tema	dengan	berbagai	warna	dan	gambar.	Bahkan	pengguna	juga	bisa
melakukan	kustomisasi	dengan	menggunakan	gambar	milik	sendiri.	Lihat	:	2.					Multi-account	dalam	Satu	Aplikasi	Sebagian	orang	memiliki	dua	akun	Whatsapp	untuk	keperluan	pribadi	dan	bisnis.	Jika	menggunakan	aplikasi	WA	resmi,	Anda	butuh	dua	handphone	untuk	mengakomodasi	kebutuhan	tersebut.	Namun	hal	ini	tidak	akan	terjadi	kalau	Anda
menggunakan	GBWA.	Aplikasi	WA	mod	yang	satu	ini	menyediakan	fitur	multi-account	di	dalam	aplikasinya.	Anda	bisa	login	menggunakan	2	akun	sekaligus	dalam	aplikasi	dan	menggunakannya	secara	bergantian.	Keduanya	juga	aktif	dan	bisa	menerima	pesan	secara	bersamaan.	3.					Kirim	File	Kapasitas	Besar	Whatsapp	sangat	membatasi	ukuran	file
atau	dokumen	yang	bisa	dikirimkan	melalui	roomchat.	Namun	dengan	GB	WhatsApp	Pro,	Anda	bisa	mengirim	file	audio	hingga	100	MB.	Sementara	untuk	pengiriman	video,	batas	maksimalnya	adalah	50	MB.	Fitur	ini	sangat	membantu	para	pengguna	yang	sering	mengirimkan	file-file	besar	melalui	aplikasi	Whatsapp.	4.					Peningkatan	Jumlah	Media
yang	Dikirim	Fitur	ini	berkaitan	dengan	sebelumnya,	masih	di	ranah	yang	sama	yaitu	pengiriman	file.	Ketika	menggunakan	WA	resmi,	pengguna	hanya	bisa	mengirim	20	media	berupa	foto	dan	video	dalam	satu	kali	kirim.	Sedangkan	dengan	GB	WhatsApp,	Anda	bisa	mengirimkan	foto	dan	video	sampai	90	buah	dalam	satu	kali	proses	pengiriman.	5.				
Sembunyikan	Status	Pesan	Di	Whatsapp	terdapat	tiga	jenis	status	pengiriman	pesan,	yaitu:	Centang	1	artinya	pesan	sudah	terkirim	namun	belum	masuk	ke	smartphone	penerima.	Centang	2	abu-abu	artinya	penerima	sudah	mendapatkan	pesan	dari	pengirim	namun	belum	membacanya.	Centang	2	biru	menandakan	pesan	telah	dibaca.	Jika
menggunakan	GBWhatsapp,	Anda	bisa	menyembunyikan	status	pesan	tersebut.	Fitur	ini	biasa	dipakai	untuk	menjaga	privasi	ketika	sedang	tidak	ingin	diganggu	oleh	siapa	pun.	Jadi,	pengirim	pesan	tidak	akan	melihat	perubahan	status	pengiriman	pesan	meskipun	Anda	sudah	membacanya.	6.					Sistem	Keamanan	Tambahan	GBWA	dilengkapi	dengan
sistem	keamanan	tambahan	berupa	password	untuk	mengunci	aplikasi	dan	pesan.	Fitur	keamanan	ini	bisa	Anda	gunakan	jika	tidak	ingin	ada	orang	yang	bisa	membuka	dan	membaca	pesan	yang	ada	di	Whatsapp.	7.					Download	Status	Status	yang	dibagikan	kontak	Anda	di	Whatsapp	tidak	bisa	didownload	kalau	menggunakan	WA	versi	resmi.	Namun
Anda	bisa	menjumpai	tombol	download	pada	setiap	status	jika	memakai	GB	WhatsApp.	Fitur	ini	sangat	bermanfaat	untuk	mengunduh	status	yang	Anda	rasa	menarik	atau	penting.	Untuk	mengoperasikan	tool	yang	satu	ini	juga	sangat	mudah.	Anda	hanya	perlu	klik	tombol	download	di	sudut	layar.	Tombol	ini	selalu	muncul	setiap	kali	Anda	membuka
status	kontak.	8.					Jawab	Chat	Otomatis	Fitur	balas	atau	jawab	chat	otomatis	sangat	berguna	untuk	orang	yang	menjalankan	bisnis,	terutama	online	shop.	Anda	bisa	membuat	template	jawaban	untuk	membalas	chat	yang	masuk	ke	Whatsapp.	Template	juga	bisa	disesuaikan	dengan	kebutuhan.	Selain	itu,	GB	WA	juga	bisa	digunakan	untuk	membuat
bot	yang	dapat	menjalankan	instruksi	dari	pengirim	pesan.	9.					Ubah	Font	Banyak	yang	mengatakan	bahwa	font	yang	ada	di	aplikasi	Whatsapp	resmi	sangat	membosankan	karena	hampir	tidak	pernah	diganti.	Tenang,	semua	bisa	diatasi	dengan	GBWA,	termasuk	permasalahan	font	ini.	Di	dalam	aplikasi	tersedia	puluhan	jenis	font	yang	dapat	Anda
pilih	dan	gunakan	di	aplikasi.	Jadi,	selain	mengubah	tema,	Anda	juga	bisa	mengganti	font	sesuai	selera.	10.		Anti	Banned	Fitur	terakhir	yang	dimiliki	oleh	GBWA	adalah	anti	banned.	Fitur	ini	merupakan	sistem	keamanan	yang	dibuat	oleh	GBMods	untuk	melindungi	pengguna	dari	ancaman	blokir	atau	banned	yang	dilakukan	perusahaan	pemilik
Whatsapp	versi	asli.	Pemblokiran	tersebut	dilakukan	terhadap	pengguna	yang	menggunakan	aplikasi	pihak	ketiga	atau	yang	tidak	resmi.	Namun	tak	perlu	khawatir	karena	GBWA	sudah	dilengkapi	dengan	sistem	keamanan	terbaru	sehingga	tidak	terdeteksi	mod	oleh	sistem	WA.	Perbedaan	GBWA	dengan	WA	Resmi	Di	tabel	berikut	ini,	Anda	bisa
melihat	perbedaan	yang	ada	di	antara	GBWA	dan	WA	resmi.	GBWA	WA	Resmi	Ukuran	maksimal	file	yang	dikirim	50MB-100MB	Ukuran	file	maksimal	yang	bisa	dikirim	16MB.	Bisa	mengirim	sampai	100	gambar	sekaligus.	Bisa	mengirim	30	gambar	sekaligus.	Fitur	tambahan	seperti	sembunyikan	status	pesan,	download	status,	dan	sembunyikan	last
seen.	Tidak	ada	fitur	tambahan.	Memiliki	banyak	tema.	Memiliki	2	tema.	Bisa	multi-account.	Single	account.	Dilengkapi	keamanan	ganda	yaitu	kunci	aplikasi	dan	kunci	room	chat.	Hanya	ada	sistem	kunci	aplikasi	dengan	sidik	jari.	Ada	fitur	balas	otomatis.	Tidak	ada	fitur	balas	otomatis.	Tetap	terlihat	online	ketika	aplikasi	tidak	aktif.	Status	online
hilang	ketika	keluar	dari	aplikasi	atau	layar	mati.	Download	GBWA	Inilah	detail	dan	link	download	GBWA	yang	bisa	Anda	kunjungi	untuk	mendapatkan	aplikasi	tersebut.	Perlu	Anda	ketahui	bahwa	aplikasi	GBWA	bukan	merupakan	aplikasi	resmi	sehingga	tidak	bisa	dicari	melalui	Playstore.	Proses	download	juga	harus	dilakukan	dari	situs	pihak	ketiga
seperti	link	di	atas.	Aplikasi	GBWhatsapp	bisa	Anda	download	jika	sudah	bosan	menggunakan	Whatsapp	resmi.	Walau	bagaimanapun,	GBWA	bukanlah	aplikasi	resmi	sehingga	Anda	harus	menggunakan	dengan	bijak.	Bosan	dengan	tampilan	yang	monoton	dan	fitur	yang	terbatas	di	Whatsapp	resmi?	Anda	bisa	coba	GBWhatsapp.	Klik	di	sini	untuk
download.	Sumber	:	Categories	Teknologi	03/03/202103/03/2021	by	admin	Bokeh	adalah	istilah	yang	digunakan	dalam	fotografi	dan	videografi.	Definisi	singkat	tersebut	merupakan	hasil	video	atau	foto	yang	menunjukkan	fokus	subjek	utama	sehingga	background	terlihat	buram.	Video	Bokeh	museum	juga	menjadi	tren	di	kalangan	masyarakat	umum.
Membuat	video	tampak	bokeh	itu	mudah,	tetapi	sulit.	Anda	perlu	mengetahui	teorinya	terlebih	dahulu	sebelum	mencoba	membangunnya.	Artikel	ini	membahas	secara	mendetail	tentang	bagaimana	bokeh	bisa	terjadi	dan	cara	membuatnya.	Pahami	bokeh	video	Sebelumnya	kamu	pasti	pernah	melihat	atau	melihat	Video	Bokeh	museum.	Namun	Anda
tidak	memperhatikan	bahwa	video	atau	foto	tersebut	memiliki	bokeh.	Istilah	bokeh	sendiri	berasal	dari	bahasa	Jepang	yang	artinya	“boke”	yang	artinya	buram	atau	buram.	Latar	belakang	yang	kabur	membuat	subjek	utama	tampak	lebih	tajam	dan	lebih	jelas.	Dengan	cara	ini,	penonton	bisa	langsung	fokus	pada	objek.	Bokeh	juga	dikenal	sebagai	out
of	focus	dalam	dunia	fotografi	dan	videografi.	Bokeh	bisa	terjadi	karena	titik	fokus	terbatas	pada	lensa	kamera.	Sebab,	lensa	kamera	hanya	fokus	pada	satu	objek.	Namun	keterbatasan	lensa	kamera	ini	membuat	tampilan	video	menjadi	lebih	estetis.	Bagaimana	video	bisa	menjadi	bokeh?	Foto	dan	Video	Bokeh	museum	dibuat	dengan	kamera	depth	of
field	(DOF)	yang	dangkal.	DOF	dihasilkan	dari	kombinasi	susunan	segitiga	muai.	Segitiga	ini	memiliki	tiga	komponen	yaitu	bukaan,	ISO	dan	kecepatan	rana.	Apertur	adalah	istilah	yang	digunakan	untuk	menggambarkan	ukuran	bukaan	lensa.	ISO,	untuk	mengekspresikan	kepekaan	sensor	kamera	terhadap	rangsangan	cahaya.	Sedangkan	kecepatan
rana	adalah	kecepatan	di	mana	lensa	menutup	saat	cahaya	ditangkap.	Video	atau	foto	bokeh	dapat	dibuat	jika	bukaan	lensa	atau	aperture	kecil.	Ini	mempersempit	rentang	fokus	kamera.	Dengan	cara	ini	kamera	hanya	dapat	fokus	pada	objek	tertentu	dan	latar	belakang	akan	menjadi	kabur.	Tips	untuk	membuat	video	bokeh	pada	kamera	mirrorless
dan	DSLR	Untuk	membuat	video	dengan	efek	bokeh,	Anda	perlu	mempelajari	tekniknya.	Di	bawah	ini	adalah	teknik	dan	tip	untuk	membuat	video	dengan	bokeh	secara	lebih	detail.	1.	Bawalah	lensa	bukaan	besar	Hal	utama	yang	harus	diperhatikan	saat	membuat	Video	Bokeh	museum	adalah	lensa	kamera.	Setiap	jenis	lensa	dibuat	untuk	tujuan	yang
berbeda.	Jadi,	Anda	perlu	memilih	lensa	yang	tepat	untuk	hasil	yang	maksimal.	Lensa	terbaik	yang	dapat	menciptakan	video	bokeh	adalah	lensa	tetap.	Lensa	jenis	ini	memiliki	aperture	f	/	1.8.	Ilustrasi	ini	menunjukkan	ukuran	bukaan.	Jika	Anda	tidak	memiliki	lensa	tetap,	tidak	ada	yang	perlu	dikhawatirkan.	Lensa	jenis	ini	banyak	digunakan	di
pasaran.	Harganya	pun	bervariasi	tergantung	merk	dan	kualitasnya.	2.	Gerakkan	kamera	di	atas	objek	Sekarang	setelah	Anda	menemukan	lensa	yang	tepat,	Anda	siap	untuk	mulai	mengambil	gambar.	Ada	juga	tip	khusus	untuk	menciptakan	bokeh	saat	mengambil	foto.	Bawa	lensa	kamera	Anda	ke	objek.	Sesuaikan	titik	fokus	agar	mengunci	subjek.
Jangan	lupa	untuk	mengatur	iris	atau	bukaan	lensa	ke	angka	terbesar.	Karena	bukaan	lensa	besar,	semakin	banyak	cahaya	yang	masuk.	Untuk	mengimbanginya,	kami	menyarankan	untuk	menurunkan	nilai	ISO	dan	meningkatkan	kecepatan	rana.	3.	Tempatkan	objek	di	depan	latar	belakang	Untuk	menciptakan	efek	bokeh,	Anda	membutuhkan	objek
utama	dan	objek	lain	sebagai	latar	belakang.	Untuk	memudahkan	lensa	kamera	memfokuskan	pada	objek	utama,	jauhkan	objek	utama	dari	latar	belakang.	Kemudian	dekatkan	ke	lensa	kamera.	Semakin	jauh	jarak	antara	latar	belakang	dan	objek	utama,	semakin	banyak	bokeh	yang	dihasilkan	Video	Bokeh	museum.	Tips	untuk	membuat	video	bokeh	di
smartphone	Tidak	punya	kamera	DSLR	atau	mirrorless?	Tenang,	kamu	masih	bisa	memproduksi	video	dengan	background	video	bokeh	museum	menggunakan	ponsel	Android	dan	iPhone.	Prinsipnya	sama	dengan	metode	yang	dijelaskan	di	atas.	Intinya,	Anda	perlu	menyetel	bukaan	lensa	ke	angka	terbesar.	Kemudian	sesuaikan	ISO	dan	kecepatan
rana	untuk	membuat	gambar	yang	tidak	terlalu	gelap	atau	terlalu	terang.	Setelah	Anda	membuat	pengaturan	ini,	sekarang	arahkan	ke	objek	utama.	Anda	juga	dapat	memindahkan	subjek	lebih	dekat	ke	lensa	kamera	agar	lebih	mudah	menemukan	titik	fokus.	Klik	lama	layar	untuk	mengunci	fokus.	Sekarang	Anda	dapat	mulai	merekam	video.
Smartphone	mid-range	hingga	flagship	biasanya	dilengkapi	dengan	fungsi	kamera	manual.	Dengan	fitur	tersebut,	bukan	lagi	mustahil	untuk	membuat	video	dengan	efek	bokeh	hanya	dengan	menggunakan	smartphone.	Bagaimana	jika	smartphone	tidak	memiliki	fungsi	kamera	manual?	Anda	masih	dapat	menggunakan	aplikasi	pengeditan	Video	Bokeh
museum	untuk	mengakalinya.	Aplikasi	Android	untuk	membuat	video	bokeh	Di	bawah	ini	adalah	beberapa	aplikasi	yang	dapat	Anda	gunakan	untuk	mengedit	video	yang	diambil	dengan	kamera	agar	memiliki	efek	bokeh.	1.	Inshot	Penggunaan	pertama	yang	disarankan	yang	memungkinkan	Anda	mengedit	video	sehingga	menjadi	bokeh	adalah	Inshot.
Aplikasi	ini	dapat	diunduh	secara	gratis	dari	Playstore.	Selain	itu,	Inshot	juga	tersedia	dalam	versi	Pro	atau	disebut	inshot	pro	dengan	perpustakaan	fungsi	dan	fitur	yang	lebih	luas.	Salah	satu	kelebihan	Inshot	Pro	adalah	dapat	menambahkan	efek	blur	atau	bokeh	pada	video.	Aplikasi	ini	juga	dilengkapi	dengan	berbagai	efek	dan	filter	untuk
menambah	keindahan	pada	sebuah	video.	2.	Picsart	Aplikasi	Picsart	dikenal	sebagai	program	pengedit	gambar.	Bahkan,	aplikasi	ini	juga	memiliki	opsi	untuk	mengedit	video.	Anda	dapat	menambahkan	efek	bokeh	ke	video.	Level	bokeh	juga	bisa	disesuaikan	agar	terlihat	lebih	natural	dan	profesional.	Kualitas	dan	properti	aplikasi	ini	tidak	diragukan
lagi.	Lebih	dari	500	juta	orang	telah	mendownload	dan	membuktikan	kualitas	aplikasi	Picsart.	3.	Bokeh	Insta:	Campur	Kamera	Aplikasi	Insta	Bokeh:	Blend	Camera	memungkinkan	Anda	membuat	video	bokeh	berkualitas	tinggi.	Video	yang	dihasilkan	oleh	aplikasi	ini	dapat	diubah	ukurannya	sesuai	dengan	feed	Instagram	standar	(1:	1).	Aplikasi	ini
tidak	hanya	membantu	Anda	membuat	video	bokeh	yang	indah.	Anda	juga	dapat	menggunakannya	untuk	mengedit	video	yang	diunggah	ke	umpan	Instagram	sehingga	tidak	terpotong.	Sangat	berguna	bukan?	4.	Buram	persegi	Mau	bikin	video	yang	menarik	untuk	diunggah	ke	media	sosial?	Sekarang	Square	Blur	ada	di	sini	untuk	membantu.	Ini	berisi
banyak	fungsi	dan	alat	seperti	transisi	dan	efek.	Square	Blur	sudah	populer	dan	diunduh	oleh	lebih	dari	1	juta	pengguna.	5.	MagoVideo	Aplikasi	rekomendasi	terakhir	yang	dapat	digunakan	untuk	mengedit	video	bokeh	museum	adalah	MagoVideo.	MagoVideo	tidak	hanya	dapat	mengubah	video	menjadi	bokeh,	tetapi	juga	dilengkapi	dengan	fungsi
akselerasi	dan	gerakan	lambat.	Anda	dapat	menggunakan	kedua	fungsi	ini	untuk	membuat	video	film.	Anda	juga	dapat	menggunakan	MagoVideo	untuk	menambahkan	efek	bokeh	pada	foto.	Fitur	ini	dapat	digunakan	untuk	membuat	foto	dari	kamera	smartphone	terlihat	seperti	diambil	dengan	kamera	profesional.	Membuat	video	bokeh	sama	sekali
tidak	sulit	jika	Anda	sudah	memahami	tekniknya.	Apalagi	sekarang	sudah	banyak	aplikasi	yang	bisa	digunakan	untuk	menambah	efek	bokeh.	Referensi	:	Categories	Teknologi	Jika	sebelumnya	Anda	hanya	bisa	mengedit	video	animasi	di	PC,	kini	Anda	bisa	melakukannya	di	smartphone.	Aplikasi	smartphone	khusus	diluncurkan	untuk	memudahkan
animator	dalam	mengedit	video	animasi.	Aplikasinya	adalah	Alight	Motion	Pro.	Walaupun	aplikasi	ini	didesain	untuk	digunakan	pada	smartphone,	namun	fitur	yang	dikandungnya	sangat	lengkap.	Inilah	cara	Anda	bisa	berkreasi	dengan	smartphone	dan	aplikasi	ini.	Apa	itu	Alight	Motion	Pro?	Aplikasi	ini	sebenarnya	bernama	Alight	Motion	adalah
aplikasi	video	dan	editor	animasi.	Alight	Motion	dari	Alight	Creative	Inc.	dan	telah	dipasang	lebih	dari	10.000.000	kali.	Aplikasi	ini	pun	mendapat	review	positif	dari	para	penggunanya.	Sehingga	tidak	perlu	diragukan	lagi	kualitas	dari	aplikasi	pembuat	animasi	ini.	Alight	Motion	Pro	cukup	mudah	digunakan.	Jika	Anda	kesulitan	menggunakan	aplikasi
tersebut,	Anda	dapat	melihat	tutorial	tentang	cara	mengoperasikan	aplikasi	ini	di	Youtube	atau	aplikasi	itu	sendiri.	Lihat	Sumber	:			Aplikasi	ini	memungkinkan	Anda	mengedit	video	untuk	tampilan	yang	lebih	menyenangkan	dengan	membuat	dan	menambahkan	gerakan,	menambahkan	efek	suara	atau	latar	belakang	lagu,	dan	memasukkan	gambar
animasi.	Saat	video	telah	dibuat	atau	diedit,	Anda	dapat	mengekspornya	ke	perangkat	Anda	atau	menyimpannya	sebagai	file	GIF	atau	MP4.	Alight	Motion	sebenarnya	dibuat	dalam	dua	versi,	yaitu	versi	gratis	dan	versi	pro.	Jika	Anda	menggunakan	versi	Pro,	Anda	pasti	akan	mendapatkan	lebih	banyak	manfaat	dan	berbagai	fitur	hebat.	Namun,	jika
Anda	menggunakan	versi	Pro,	Anda	harus	membayar	biaya	berlangganan.	Jika	Anda	ingin	menggunakan	Alight	Motion	Pro	tanpa	membayar	biaya,	Anda	dapat	menggunakan	versi	modifikasi.	Versi	ini	memiliki	fitur	yang	sama	dengan	versi	berbayar.	Fitur	teratas	di	Alight	Motion	Pro	Jika	Anda	menggunakan	Alight	Motion	versi	Pro,	Anda	pasti
mendapatkan	layanan	yang	lebih	baik	sehingga	Anda	dapat	mengerjakan	proyek	dengan	lebih	nyaman.	Versi	Pro	juga	memungkinkan	Anda	membuat	dan	mengedit	video	animasi	dengan	lebih	lancar	karena	risiko	kesalahan	aplikasi	lebih	kecil.	Selain	itu,	tentu	saja,	versi	Pro	menawarkan	fungsi	yang	lebih	lengkap	dan	bertenaga.	Apa	sajakah	fungsi
tersebut?	Lihat	Sumber	:			1	Opsi	efek	visual	lainnya	Efek	visual	sangat	dibutuhkan	saat	mengedit	video	animasi	karena	efek	ini	dapat	membuat	video	terlihat	lebih	menarik.	Berbagai	efek	visual	tersedia	dalam	versi	gratis	Alight	Motion.	Namun,	dalam	versi	Pro	Anda	memiliki	lebih	banyak	opsi	untuk	efek	visual.	Jadi,	Anda	bisa	mengedit	video	animasi
dengan	lebih	leluasa	dan	membuat	video	animasi	yang	lebih	menarik	untuk	ditonton.	Jumlah	efek	visual	yang	tersedia	di	Alight	Motion	Pro	mencapai	puluhan.	Semua	efek	ini	dibagi	ke	dalam	kategori	yang	berbeda,	seperti:	B.	Warna,	teks,	cahaya,	gambar	dan	keburaman.	Lihat	Sumber	:		2	Menawarkan	opsi	font	lengkap	Teks	memainkan	peran
penting	dalam	pembuatan	dan	pengeditan	video.	Teks	biasanya	dibutuhkan	untuk	membuat	judul,	kredit,	dan	subtitle.	Karenanya,	Anda	memerlukan	pilihan	font	lengkap	untuk	menambahkan	teks	yang	diperlukan	ke	video	animasi.	Anda	dapat	menemukan	banyak	font	terkunci	dalam	versi	gratis	aplikasi	Alight	Motion.	Namun,	dalam	versi	Pro,	font	ini
dalam	status	tidak	terkunci.	Ini	adalah	cara	yang	bagus	untuk	membuat	teks	yang	lebih	menarik	dalam	video	animasi	Anda.	Jika	Anda	masih	kekurangan	pilihan	font,	Anda	dapat	mengimpor	atau	menambahkan	font	favorit	Anda	ke	aplikasi	ini.	Mengimpor	font	ini	sangat	mudah.	Yang	harus	Anda	lakukan	adalah	mengklik	ikon	+	lalu	pilih	font	yang
akan	ditambahkan	ke	aplikasi	Alight	Motion	versi	Pro.	Lihat	Sumber	:		3	fungsi	animasi	keyframe	Bingkai	utama	adalah	bingkai,	atau	titik,	yang	menandai	perubahan	drastis	pada	gambar.	Untuk	memindahkan	gambar,	Anda	dapat	menggambar	perubahan	gerakan	pada	bingkai	utama	di	garis	waktu.	Oleh	karena	itu,	fitur	animasi	keyframe	di	Alight
Motion	merupakan	fitur	yang	sangat	penting	dan	berguna	bagi	pengguna.	Namun,	beberapa	pengguna	baru	mungkin	tidak	dapat	menggunakan	fitur	ini	dengan	baik.	Beberapa	editor	pemula	mungkin	tidak	dapat	menggunakan	fitur	ini	sama	sekali.	Namun	Anda	tidak	perlu	khawatir	karena	Anda	bisa	mempelajarinya	sendiri	melalui	video	tutorial	di
berbagai	channel	seperti	Youtube.	Lihat	Sumber	:		4	Memungkinkan	ekspor	file	dalam	berbagai	format	Fitur	ekspor	file	tersedia	dalam	versi	gratis	Alight	Motion	dan	versi	Pro.	Namun,	jika	Anda	menggunakan	versi	Pro,	Anda	memiliki	lebih	banyak	pilihan	format	file.	Jenis	file	yang	dapat	diekspor	dengan	Alight	Motion	Pro	adalah	PNG,	MP4,	dan	GIF.
Saat	mengekspor	file	video	animasi,	Anda	dapat	menyimpannya	dalam	berbagai	ukuran,	seperti:	B.	dalam	file	besar,	sedang	atau	sedang.	Cara	menyimpan	file	yang	ukurannya	sesuai	dengan	kapasitas	penyimpanan	smartphone	Anda.	Lihat	Sumber	:		5	Selesaikan	tutorial	Alight	Motion	Pro	dikemas	dengan	banyak	fitur	utama	yang	diperlukan	editor
untuk	mengedit	video	animasi.	Namun,	para	pemula	biasanya	tidak	dapat	menggunakan	fitur-fitur	ini	dengan	lancar,	mereka	bahkan	mungkin	kesulitan	menggunakannya.	Oleh	karena	itu	pengembang	aplikasi	ini	melengkapi	Alight	Motion	dengan	tutorial	untuk	semua	fungsi	yang	ada.	Dengan	tutorial	lengkap	ini,	Anda	dapat	dengan	mudah
menggunakan	semua	fitur	Alight	Motion	versi	Pro.	Selain	melihat	tutorial	melalui	aplikasi,	Anda	dapat	melihatnya	melalui	situs	resmi	Alight	Motion.	Situs	ini	berisi	dokumentasi	yang	sangat	lengkap	untuk	pengguna	aplikasi.	Lihat	Sumber	:			6	Banyak	fungsi	tambahan	Selain	fungsi	utama,	Alight	Motion	versi	Pro	juga	menawarkan	banyak	fungsi
tambahan	bagi	pengguna.	Dengan	banyaknya	fitur	tambahan	tersebut,	Anda	dapat	membuat	video	animasi	yang	menarik	dan	menyenangkan.	Beberapa	fitur	tambahan	yang	akan	Anda	temukan	pada	aplikasi	ini	adalah	Blend	Vector,	Color	Matching,	dan	Vector	Graphics.	7	Bebas	iklan	dan	watermark	Dengan	berlangganan	Alight	Motion	versi	Pro,
Anda	dapat	dengan	mudah	mengedit	video	animasi	karena	aplikasinya	bebas	iklan.	Anda	tidak	akan	mendapatkan	ini	jika	Anda	menggunakan	versi	gratis	karena	aplikasi	ini	memiliki	iklan	di	dalamnya.	Selain	itu,	video	yang	diedit	oleh	versi	Pro	aplikasi	tidak	memiliki	watermark.	Menggunakan	versi	gratis	akan	menandai	video	animasi	yang	Anda	edit.
Sehingga	orang	akan	tahu	bahwa	Anda	menggunakan	aplikasi	Alight	Motion	untuk	mengedit	video.	Unduh	Alight	Motion	Pro	Aplikasi	editor	video	dan	animasi	ini	secara	resmi	dapat	diunduh	dari	Google	Play	Store	atau	App	Store.	Alight	Motion	berukuran	sekitar	124MB	dan	kompatibel	dengan	Android	OS	6.0	atau	lebih	tinggi.	Tautan	unduhan:	Anda
juga	dapat	mengunduh	versi	modifikasi	dari	situs	web	tertentu.	Setelah	pengunduhan	selesai,	Anda	perlu	membuka	file	yang	diunduh	dan	menginstalnya	secara	manual.	Alight	Motion	Pro	adalah	salah	satu	aplikasi	editor	video	dan	animasi	terbaik	yang	pernah	ada.	Dengan	aplikasi	ini,	Anda	pasti	akan	membuat	video	animasi	menarik	yang	akan
dinikmati	pemirsa.	Referensi	:	Baca	Juga	:	Categories	Teknologi	Huawei	Mate	Xs	yang	dapat	dilipat	akan	diluncurkan	pada	2022.	Perangkat	ini	dilengkapi	dengan	chipset	Kirin	9950	5G	(7	nm+),	RAM	8	GB,	penyimpanan	internal	512	GB,	dan	tiga	kamera	belakang	dengan	sensor	utama	40	MP.	Dua	tahun	setelah	peluncuran	Huawei	Mate	Xs,	kini
saatnya	melihat	ponsel	generasi	baru,	Huawei	Mate	Xs	2.	Karena	ini	adalah	generasi	terbaru,	saya	yakin	penggemar	Huawei	akan	penasaran	dengan	berbagai	peningkatan	yang	ditawarkan	ponsel	ini.	Huawei	sendiri	telah	mengkonfirmasi	bahwa	layar	lipat	Huawei	Mate	Xs	2	akan	dirilis	pada	28	April	2022.	Mereka	mengonfirmasi	kabar	tersebut
melalui	foto	teaser	yang	dipublikasikan	beberapa	waktu	lalu.	Selain	tanggal	peluncuran,	ada	juga	tagline	yang	kurang	lebih	diterjemahkan	menjadi	“Folding	Flagship	dan	The	Lates	Product	Launch	Event”	dalam	bahasa	Inggris.	Acara	kick	off	akan	dilaksanakan	pada	pukul	19.00	WIB.	waktu	setempat	di	Cina.	Berita	Terkait	:	Huawei	mematenkan
teknologi	kamera	ponsel	yang	bisa	mendeteksi	penyakit	kulit	wajah	Berdasarkan	poster	di	atas,	penerus	Huawei	Mate	Xs	kemungkinan	akan	menampilkan	mekanisme	engsel	yang	diperbarui.	Sayangnya,	belum	ada	foto	yang	bocor	untuk	mendukung	berita	tersebut.	Bocoran	spesifikasi	ponsel	Huawei	Mate	Xs	2	juga	masih	sangat	kecil.	Smartphone
lipat	Huawei	Mate	Xs	2	dirilis	pada	28	April	2022	MyFixGuide	baru-baru	ini	menyebutkan	bahwa	salah	satu	halaman	sertifikasi	mencantumkan	ponsel	4G	Huawei	dengan	nomor	model	“PAL-AL00”.	Diduga	Huawei	Mate	Xs	2	ditenagai	oleh	chipset	Kirin	9000	dan	menggunakan	Harmony	OS.	Kebocoran	lain	seperti	kamera,	ukuran	layar,	baterai,	dll
masih	hilang.	Namun	tentu	saja,	para	penggemar	dapat	berharap	bahwa	Huawei	akan	meningkatkan	perangkat	barunya	secara	signifikan.	Misalnya	dengan	memperpanjang	masa	pakai	baterai	dan	juga	meningkatkan	kualitas	desain	ponsel.	Ya,	kita	tunggu	saja	perilisan	Huawei	Mate	Xs	2	pada	28	April	mendatang.	Semoga	banyak	kejutan	dari
Huawei	mengingat	rentang	waktu	peluncuran	Huawei	Mate	Xs	dan	Huawei	Mate	Xs	2	cukup	lama.	Sumber	:	Categories	Umum	Disini	kamu	bisa	mendownload	B612	Apk	Mod	terbaru	secara	gratis.	Jadi,	dengan	menggunakan	metode	ini,	Anda	bisa	memprediksi	wajah	anak	seperti	itu	atau	anak	kecil	yang	beredar	di	Tiktok	saat	itu.	Saat	Anda	membuka
Google	Play	Store	atau	toko	aplikasi,	Anda	dapat	menemukan	banyak	game,	aplikasi,	dan	lainnya	dalam	berbagai	kategori.	Sebagai	aplikasi	edit	foto	dan	video	yang	bisa	Anda	pasang	di	perangkat	Android	atau	iOS	Anda	dengan	mudah	dan	gratis.	Karena	aplikasi	B612	Apk	banyak	digunakan	oleh	pengguna	smartphone.	Pasalnya,	software	tersebut
memiliki	banyak	fitur	berguna	yang	memungkinkan	Anda	untuk	mengedit	foto	dan	video	dengan	hasil	yang	sangat	memuaskan.	Selain	itu,	kamera	b612	juga	bagus	untuk	menggunakan	filter	yang	sudah	jadi	tanpa	harus	mengunduhnya	terlebih	dahulu.	Pengguna	akan	bebas	menggunakan	jenis	filter	apa	pun	yang	ingin	mereka	gunakan	nanti	untuk
membuat	peningkatan	menarik	yang	dapat	dibagikan	di	saluran	media	sosial	Anda.	Aplikasi	B612	Apk	telah	diunduh	oleh	pengguna	dari	seluruh	dunia.	Selain	itu,	program	ini	dapat	merender	gambar	dan	video	tanpa	watermark,	sehingga	hasilnya	terlihat	natural.	Nah,	bagi	yang	ingin	mencoba	software	B612	ini	akan	kami	berikan	penjelasan
detailnya	di	.	Sekilas	tentang	aplikasi	B612	Apk	Aplikasi	B612	Apk	adalah	aplikasi	pengeditan	foto	dan	video	gratis.	Anda	dapat	dengan	mudah	mengakses	aplikasi	melalui	Google	Play	Store	atau	App	Store.	B612	APK	dikembangkan	oleh	pengembang	SNOW	Inc,	aplikasi	ini	menawarkan	banyak	manfaat	yang	bisa	Anda	dapatkan	secara	gratis.	Itu	juga
dapat	membuat	foto	dan	video	dengan	hasil	yang	luar	biasa.	Aplikasi	B612	juga	dilengkapi	teknologi	kecerdasan	buatan	(AI)	dan	berfungsi	dengan	perangkat	Android	atau	iOS	Anda.	Tugasnya	adalah	mengenali	wajah	yang	perlu	diganti	saat	mengambil	foto	atau	selfie.	Ada	begitu	banyak	fitur	menarik	yang	bisa	Anda	temukan	secara	gratis	dan	mudah.
Selain	itu,	tampilannya	bagus	dan	mudah	digunakan.	Untuk	informasi	lebih	lanjut	tentang	program	ini,	lihat	deskripsi	lengkap	di	.	Konten	APK	B612	Seperti	aplikasi	edit	foto	dan	video	lainnya,	B612	APK	juga	memiliki	banyak	fitur	menarik	yang	bisa	Anda	gunakan	secara	gratis.	Semua	fitur	yang	disediakan	dapat	membuat	gambar	dan	video	terbaik
dan	unik	dari	program	lain.	Kami	menyarankan	Anda	memeriksa	beberapa	fitur	b612	yang	dapat	Anda	gunakan	di	.	Mengedit	foto	dan	video	Anda	dapat	menyesuaikan	foto	dan	video	sesuai	keinginan	Anda	dengan	beberapa	fitur	hebat.	Nikmati	menambahkan	efek	dan	lainnya	untuk	membuat	foto	Anda	lebih	menarik.	Selain	itu,	Anda	juga	dapat
menentukan	tindakan	menurut	kategori	atau	entri	mode	debug.	Beberapa	kategori	di	bagian	kustomisasi	adalah	klip	tunggal,	lucu,	potong	otomatis,	acara,	ketukan,	milikku,	panas,	baru,	jatuh,	MV	sederhana,	dll.	Temukan	sesuatu	yang	relevan	Fitur	hebat	lainnya	dari	editor	ini	adalah	ia	menawarkan	banyak	fitur	keren	yang	bisa	Anda	dapatkan
secara	gratis.	Anda	dapat	memutuskan	sendiri	file	mana	yang	ingin	Anda	konversi.	Beberapa	template	keren	yang	bisa	digunakan	adalah	My,	Hot,	New,	Fall,	Filter,	Summer,	Creator,	Effect,	#Cartoon,	Game,	Plugin,	Mood,	Cute,	Beauty,	Cat,	Horror,	Party	dan	BT21	dll.	Tentukan	salah	satu	yang	berkinerja	terbaik	menurut	Anda	sehingga	Anda	dapat
membuat	gambar	atau	video	yang	lebih	bersih	dari	sebelumnya.	Pilih	filter	Opsi	Pengguna	akan	bebas	mencari	filter	favorit	mereka	berdasarkan	nama	pembuatnya	secara	langsung.	Jika	Anda	menemukan	filter	yang	didukung	oleh	kode	batang,	Anda	dapat	mengatur	kode	batang	dan	mendapatkan	filter	secara	gratis.	Tentukan	jenis	pemfilteran	yang
Anda	inginkan	sebelum	memotret,	Anda	dapat	memilih	kategori	seperti	hot,	new,	makeup,	filter,	fall,	glitter,	trend,	retro,	summer,	mod,	fun	and	cute.	Buat	filter	Anda	sendiri	Hal	hebat	lainnya	tentang	b612	APK	adalah	Anda	dapat	membuat	filter	sendiri	sesuai	keinginan.	Jelas,	Anda	kesulitan	menemukan	opsi	ini	di	aplikasi	lain.	Anda	dapat
menggunakan	tanda	+	untuk	memulai	filter.	Prosesnya	sederhana,	kami	akan	membahas	penjelasannya	di	.	Tentukan	filter	yang	sehat	Pengguna	dapat	memilih	filter	secara	langsung	untuk	mengedit	foto	dan	video.	Anda	juga	dapat	membagikan	daftar	filter	ini	di	semua	kategori	seperti	retro,	warna,	tren,	film,	selfie,	makanan,	perjalanan,	live,	hitam,
asli,	dasar,	35mm,	tenang,	teh	susu,	90-an,	deamy,	dan	lainnya	Filter	dan	alat	pilihan	Anda	juga	dapat	mengimpor	efek	dan	filter	dengan	satu	klik	untuk	menerapkannya	tanpa	mengunduhnya	terlebih	dahulu.	Dengan	begitu,	jika	Anda	ingin	mengedit	gambar	atau	video,	Anda	dapat	langsung	menemukannya	tanpa	harus	mencari	lagi.	Unduh	filter	tanpa
mengunduh	Keuntungan	lain	dari	software	b612	APK	adalah	Anda	dapat	menggunakan	filter	atau	alat	tertentu	tanpa	mengunduhnya	terlebih	dahulu.	Ini	akan	sangat	berguna	bagi	pengguna	dan	tidak	membutuhkan	banyak	waktu.	Tidak	ada	pintu	masuk	Anda	dapat	menggunakan	APK	mod	b612	ini	secara	langsung	tanpa	login	lagi	melalui	Facebook
atau	Gmail.	Jelas	sangat	berguna	dan	mudah,	Anda	tidak	perlu	menghabiskan	banyak	waktu.	Tambahkan	beberapa	musik	Pengguna	juga	dapat	menambahkan	musik	sambil	mengedit	video	agar	hasilnya	semakin	menarik	saat	dibagikan	di	platform	media	sosial	lainnya.	Jadi	Anda	bisa	memutuskan	jenis	musik	apa	yang	akan	digunakan	untuk	membuat
video	menjadi	menarik.	Tidak	ada	tanda	air	Anda	dapat	membuat	video	dan	foto	tanpa	tanda	air	yang	mengganggu.	Sehingga	terlihat	seperti	hasil	yang	natural	dan	bisa	kamu	bagikan	di	platform	media	sosial	lainnya.	Jadi	jangan	lupa	download	b612	sekarang	juga.	Temukan	lebih	banyak	manfaat	yang	dapat	Anda	temukan	di	perangkat	lunak	b612	ini,
Anda	dapat	menggunakan	semua	fitur	secara	gratis	tanpa	mengeluarkan	lebih	banyak	uang.	Bagaimana	menginstal	B612	Apk	Untuk	mengunggah	gambar	ini	menggunakan	editor	video,	Anda	dapat	menggunakannya	dengan	mudah	dan	cepat.	Pastikan	untuk	mengaktifkan	sumber	yang	tidak	dikenal	terlebih	dahulu.	Karena	Anda	tidak	dapat
menemukan	B612	Mod	APK	di	Playstore	tetapi	melalui	beberapa	penyedia	di	beberapa	situs.	Oleh	karena	itu,	kami	akan	memberikan	penjelasan	detailnya	di	.	Langkah	pertama,	download	dulu	aplikasi	B612	Setelah	itu,	buka	Pengaturan	di	ponsel	Anda	Pilih	Keamanan	&	Privasi	dan	aktifkan	sumber	anonim	Kemudian	buka	pengelola	file	Temukan	juga
file	yang	Anda	unduh	sebelumnya	Jika	ditemukan,	klik	instal	Dan	tunggu	sampai	proses	ini	selesai	selesai	Categories	Teknologi	Data	Original	OBB	Mobile	Legend	Terkini	2022	–	Mobile	Legend	adalah	tipe	permainan	berjenis	battle	royale	yang	bisa	Anda	permainkan	secara	mudah.	Permainan	ini	benar-benar	hebat	buat	dimainkan	sampai	ada
beberapa	file	tambahan	yang	dapat	Anda	permainkan	dalam	Mobile	Legend	ini.	Salah	satunya	file	tambahan	yang	dapat	Anda	pakai	ialah	data	original	OBB	Mobile	Legend.	Apakah	itu	data	original	OBB	Mobile	Legend	dan	di	mana	Anda	dapat	mengambilnya?	Cek	this	out.	Apa	Itu	Data	Original	Mobile	Legend?	Data	original	di	Mobile	Legend	ialah
sebuah	file	yang	berisi	beberapa	data	permainan	Anda	di	Mobile	Legend.	Beberapa	pemain	yang	menjelaskan	jika	data	original	ini	dapat	membuat	permainan	dimainkan	secara	off-line.	Tidak	itu	saja,	ada	banyak	hero	yang	dapat	Anda	permainkan	saat	Anda	menambah	data	original	ini	dalam	permainan	Mobile	Legend	Anda.	Feature	dalam	Data
Original	Mobile	Legend	Sama	dengan	di	sejumlah	tambahan	file	yang	lain,	data	original	OBB	Mobile	Legend	mempunyai	beberapa	feature	yang	dapat	Anda	permainkan.	Berikut	ialah	beberapa	feature	yang	ada	pada	data	original	Mobile	Legend:	Poin	Kemampuan	Dalam	salah	satunya	permainan	yang	sarat	dengan	taktik	ini,	Anda	harus	dapat
sesuaikan	kekuatan	hero	yang	Anda	pakai.	Disamping	itu,	Anda	bisa	juga	beli	semua	poin	yang	ada	dalam	permainan	ini.	Triknya	ialah	Anda	harus	menaklukkan	minion	atau	mengeliminasi	lawan,	sama	ini	akan	menambahkan	gold	atau	tingkat	.	Maka,	Anda	dapat	beli	beragam	poin	memakai	gold	itu.	Menangi	Dengan	Kerja	sama	Team	Di	saat	Anda
memblok	gempuran	lawan,	mengontrol	musuh,	sampai	mengobati	rekanan	anggota	team	Anda,	karena	itu	Anda	harus	memakai	hero	yang	dapat	lakukan	kombinsasi	pekerjaan	itu.	Seperti	Anda	bisa	pilih	di	antara	Tanks,	Mages,	Marksmen,	Assasin,	Dukungan,	dan	lain-lain	supaya	Anda	bisa	memenangi	sebuah	pertempuran	dan	jadi	seorang	MVP.
Unduh	Data	Original	Mobile	Legend	Jika	Anda	ingin	mengambil	data	original	Mobile	Legend,	karena	itu	Anda	harus	mengambilnya	secara	terpisah.	Data	original	ini	harus	didownload	di	dalam	permainan	supaya	tidaklah	sampai	memunculkan	permasalahan.	Perlu	Anda	kenali	jika	kapasitas	file	ini	sangat	besar	hingga	dapat	memiliki	masalah	pada
penyimpanan	handphone	Anda.	Silakan	click	link	di	bawah	ini	untuk	terhubung	dengan	web	penyuplai	file	data	original	OBB	Mobile	Legend.	Link	Unduh	File	OBB	Data	Original	Mobile	Legend	Langkah	Memasangkan	Data	OBB	Mobile	Legend	Sesudah	Anda	usai	mengambil	file	data	original	OBB	dari	link	yang	telah	disiapkan	di	atas,	Anda	langsung
bisa	memasangkannya.	Berikut	beberapa	langkah	yang	perlu	Anda	turuti.	–	Membuka	file	data	original	yang	telah	Anda	ambil	awalnya.	–	Kerjakan	konsentrat	file	ZIP	data	original.	–	Membuka	file	dan	tulis	semua	file	yang	telah	Anda	konsentrat	awalnya.	–	Alihkan	file	di	penyimpanan	intern	Android	Anda.	Yakinkan	Anda	mengalihkannya	pada	bagian
file	games	Mobile	Legend.	–	Jika	file	telah	dipindah	maka	secara	automatis	terunduh	dan	siap	dimainkan.	Apa	Data	Original	OBB	Mobile	Legend	Aman	Dimainkan?	Perlu	Anda	kenali	jika	data	original	OBB	Mobile	Legend	ini	diperkembangkan	oleh	faksi	ke-3	hingga	masih	tetap	ada	peluang	kebocoran	data	atau	yang	lain.	Jika	Anda	sangsi	untuk
memakai	data	original	OBB	Mobile	Legend	ini,	karena	itu	Anda	dapat	mencoba	di	account	cadangan	lebih	dulu.	Meskipun	begitu,	beberapa	pemain	menjelaskan	jika	mereka	tidak	rasakan	imbas	negatif	apa	saja	saat	memakai	data	original	OBB	Mobile	Legend	ini.	Itulah	keterangan	mengenai	data	original	OBB	Mobile	Legend	yang	dapat	Anda	pakai.
Mudah-mudahan	info	di	atas	dapat	berguna	untuk	Anda.	Sumber	Referensi	:	ikatekaundip.id	greenacademy.id	vendorpedia.co.id	k-linkmitra.co.id	Categories	Teknologi	CooCoo	WhatsApp	adalah	salah	satu	dari	banyak	aplikasi	yang	diadaptasi	khusus	untuk	pengguna	Whatsapp.	Aplikasi	jenis	ini	biasanya	memiliki	banyak	kelebihan	selain
menambahkan	beberapa	fitur	menarik	dan	memiliki	perlindungan	kunci.	Aplikasi	ini	mudah	ditemukan	di	sana	tetapi	dengan	APK.	Artinya	kamu	tidak	akan	diterima	di	Playstore	karena	fitur	ini	melanggar	aturan.	Apalagi	dengan	WhatsApp	biasa	yang	menggunakan	banyak	sistem	untuk	melakukan	tugasnya.	Jika	Anda	tertarik	menggunakan	aplikasi
CooCoo	WhatsApp	yang	dimodifikasi	dengan	lebih	banyak	fitur.	Penting	untuk	memperhatikan	pertimbangan	berikut.	Selain	itu,	pertimbangkan	beberapa	tip	untuk	memastikan	Anda	tidak	membuat	kesalahan	saat	mengunduh.	Dirangkum	dari	Lihat	WhatsApp	CooCoo	Sejauh	ini,	banyak	aplikasi	WhatsApp	telah	dimodifikasi	dan	dirilis	untuk
penggunaan	gratis.	Banyak	orang	mengganti	WhatsApp	asli	mereka	dengan	CooCoo	WhatsApp	yang	dimodifikasi	ini	dengan	harapan	mendapatkan	fitur	lengkap.	Jika	Anda	menggunakan	CooCoo	WhatsApp	jenis	ini,	Anda	biasanya	tidak	akan	mengalami	masalah.	Aplikasi	ini	dirancang	dengan	sangat	baik	dan	tidak	ada	ruang	untuk	melihat	masalah
seperti	bug.	Anda	bahkan	dapat	menggunakannya	untuk	akun	bisnis.	Namun,	ada	beberapa	hal	yang	perlu	dilakukan	jika	ingin	memanfaatkan	format	modifikasi	ini.	Salah	satunya	adalah	masalah	keamanan,	mulai	dari	keamanan	instalasi	hingga	pembatasan	transfer	data.	Oleh	karena	itu,	tidak	ada	salahnya	untuk	membaca	berbagai	jenis	overlay
sebelum	menggunakan	fitur	ini.	Selain	itu,	Anda	juga	perlu	mereset	ponsel	dengan	spesifikasi	yang	sesuai,	minimal	sudah	memiliki	RAM	sekitar	2	GB.	Selebihnya	tidak	ada	yang	perlu	dipersiapkan	karena	aplikasi	ini	sudah	dalam	kualitas	yang	baik.	Proses	pembaruan	juga	masih	berlangsung	sehingga	Anda	tidak	akan	menggunakan	aplikasi	dalam
waktu	lama.	Fitur	utama	CooCoo	WhatsApp	Fitur	yang	ditawarkan	sangat	beragam	dan	semuanya	dapat	ditingkatkan	untuk	kebutuhan	yang	berbeda.	Jika	Anda	ingin	mendapatkan	hasil	maksimal	dari	program	ini,	pertimbangkan	terlebih	dahulu	beberapa	fitur	di	bawah	ini.	1.	Kirim	pemberitahuan	otomatis	atau	terjadwal	Bagian	pertama	dari	fitur	ini
memungkinkan	Anda	untuk	mengirim	pesan	ke	orang	lain	secara	otomatis.	Opsi	ini	berguna	ketika	Anda	mengelola	akun	perdagangan	sehingga	Anda	memerlukan	mesin	untuk	memulihkannya	secara	otomatis.	Jadi	ketika	pesan	tiba	di	waktu-waktu	tertentu,	biasanya	akan	dijawab	secara	otomatis.	Dengan	kemampuan	ini,	pesan	dapat	disisipkan
dengan	berbagai	objek	dan	orang	yang	mengirim	pesan	akan	mendapat	respon	dan	tidak	kecewa.	Selain	itu,	aplikasi	ini	juga	dapat	digunakan	untuk	mengirim	pesan	secara	terorganisir.	Artinya	pesan	yang	dikirim	bisa	diubah	sesuai	jadwal.	Jadi	Anda	tidak	perlu	menunggu	pada	waktu-waktu	tertentu	untuk	menjawab	atau	mengirim	panggilan.	2.
Kirim	dokumen	kunci	Saat	Anda	menggunakan	CooCoo	WhatsApp	dengan	versi	konversi	ini,	Anda	dapat	mengirim	teks	yang	lebih	besar.	Biasanya	akan	ada	batasan	mengingat	Anda	tidak	dapat	mengirim	dokumen	yang	ukurannya	terlalu	besar.	Berbagai	jenis	dokumen	yang	dapat	dikirimkan	sangat	beragam,	mulai	dari	dokumen	dalam	format	PDF
hingga	aplikasi	yang	dilengkapi	dengan	zip.	Sehingga	proses	pengiriman	akan	lebih	cepat	dan	mudah.	Cara	terbaik	untuk	mengirim	teks	besar	atau	dokumen	apa	pun	adalah	dengan	memberikan	teks	atau	kata	sandi	terenkripsi.	Jadi	meskipun	surat	itu	kemudian	bocor	ke	orang	lain,	mereka	tidak	dapat	membukanya.	3.	Tidak	ada	batasan	pada	foto
dan	video	Selain	dokumen	yang	dapat	dikirim	dalam	ukuran	besar,	Anda	juga	dapat	mengirim	foto	atau	video	yang	juga	berukuran	besar.	Selain	itu,	data	tidak	akan	secara	otomatis	melalui	proses	kompresi	atau	penyusutan.	Biasanya	ketika	Anda	mengirim	gambar,	orang	yang	menerimanya	akan	melakukan	pekerjaan	desain	terlebih	dahulu.	Gambar
yang	diterima	kemudian	akan	berukuran	lebih	kecil	dan	resolusinya	mungkin	terlalu	rendah	yang	dapat	merusak	gambar.	CooCoo	saat	menggunakan	aplikasi	WhatsApp	yang	dimodifikasi.	Hal	ini	tidak	dapat	terjadi	dan	baik	foto	maupun	video	yang	diterima	kemudian	oleh	orang	lain	masih	memiliki	resolusi	yang	sama	dan	ukuran	file	tetap
dipertahankan	seperti	sebelumnya.	4.	Sukses	tanpa	batas	Saat	Anda	menggunakan	jenis	aplikasi	ini,	itu	dapat	dikonfigurasi	tanpa	batasan	apa	pun.	Ini	berarti	Anda	dapat	dengan	mudah	mengubah	segalanya	mulai	dari	elemen	latar	belakang	hingga	membuat	perubahan	pada	font.	Anda	dapat	mengubah	tema	sendiri	sesuai	dengan	kebutuhan	Anda	di
aplikasi.	Jadi	kamu	bisa	menyiapkan	berbagai	jenis	data	seperti	gambar	atau	video	pendek	yang	kemudian	bisa	kamu	unggah	untuk	membuat	sebuah	artikel.	Jika	Anda	merasa	tidak	punya	waktu	untuk	melakukannya.	Ini	adalah	ide	yang	baik	untuk	men-download	beberapa	artikel	di	luar	sana.	Ada	banyak	tema	yang	digunakan	dan	bisa	digunakan
untuk	berbagai	kebutuhan.	5.	Unduh	status	dan	kirim	status	panjang	Anda	dapat	melakukan	dua	hal	dalam	situasi	tersebut.	Yang	pertama	adalah	kamu	bisa	melakukan	proses	download	dengan	mudah	karena	tombolnya	sudah	ada.	Jadi	Anda	bisa	langsung	menghapus	foto	atau	video	yang	dibagikan	orang	lain.	Selain	itu,	Anda	dapat	membuat
postingan	seperti	video	yang	lebih	panjang.	Biasanya	ketika	Anda	membuat	posisi	batasnya	adalah	sekitar	15	detik	per	slide.	Kalau	di	program	ini	bisa	sampai	beberapa	menit.	6.	Sembunyikan	data	bacaan	Pesan	yang	dikirim	dan	diterima	oleh	orang	lain	akan	menyalin	pesan	tersebut.	Selanjutnya,	setelah	pesan	dibaca,	ikon	akan	berubah	menjadi	biru
cerah.	Ini	berarti	bahwa	seseorang	telah	benar-benar	membaca	pesan	tersebut.	Anda	membacanya,	suka	atau	tidak,	orang	lain	harus	menjawab.	Apalagi	jika	pesannya	sangat	mendesak.	Selain	itu,	harus	dipulihkan	jika	perlu.	Jika	Anda	tidak	segera	merespons,	mereka	mungkin	akan	mengetahuinya.	Bengkak	Anda	merasa	tidak	perlu	terburu-buru
mencari	informasi.	Apalagi	saat	sedang	sibuk.	Oleh	karena	itu,	disarankan	untuk	menyembunyikannya	dengan	aplikasi	CooCoo	WhatsApp.	7.	Kehilangan	kehadiran	online	Anda	Saat	Anda	online	dan	menggunakan	WhatsApp,	biasanya	orang	lain	yang	dapat	memfasilitasi	proses	melihat.	Untuk	melakukan	ini,	mereka	cukup	menempatkan	item	yang
Anda	buat	dan	kemudian	melihat	ke	atas.	Akan	ada	pesan	bahwa	terakhir	kali	Anda	online	dan	membuka	Whatsapp.	Biasanya	akan	memakan	waktu	dan	mereka	dapat	mengetahui	apakah	Anda	sedang	online	atau	offline.	Menggunakan	CooCoo	WhatsApp	dapat	menghapus	perubahan	fitur	ini	sehingga	orang	lain	tidak	tahu	kapan	Anda	terakhir	online.
Bahkan	jika	Anda	menulis	pesan	untuk	membalas,	mereka	tidak	tahu.	Categories	Teknologi	Semua	orang	tahu	bahwa	salah	satu	merek	smartphone	terbesar	dari	China	di	Indonesia,	yaitu	Oppo,	telah	berhasil	merebut	hati	pelanggan	dalam	beberapa	tahun	terakhir.	Selama	ini	OPPO	telah	mengeluarkan	banyak	ponsel	baru,	salah	satunya	yang	sedang
populer	saat	ini	adalah	OPPO	Reno.	Tipe	keluaran	ini	dinilai	bisa	dipasarkan	dan	lebih	baik	dari	smartphone	lain	di	kelasnya.	Seperti	halnya	smartphone	Oppo	lainnya,	tipe	Reno	juga	memiliki	berbagai	spesifikasi	yang	tidak	kalah	unggul	dan	berkualitas	tinggi.	Nah,	buat	kamu	yang	berencana	membeli,	sebaiknya	simak	dulu	ulasan	spesifikasi	Oppo
Reno.	Seperti	yang	kita	ketahui,	Oppo	merupakan	salah	satu	vendor	yang	membuat	smartphone	dengan	fitur	kamera	terbaik	yang	ada	di	pasaran.	Maka	tidak	heran	jika	hampir	semua	produk	yang	dikeluarkan	selalu	menawarkan	kamera	yang	lebih	unggul	dibandingkan	produk	lainnya.	Tak	terkecuali	Oppo	Reno,	yang	juga	hadir	dengan	empat
kamera	belakang.	Lensa	kamera	utama	memiliki	resolusi	48	MP.	Sedangkan	lensa	kamera	kedua,	yang	berfungsi	sebagai	lensa	telefoto,	memiliki	resolusi	13	MP.	Ketiga	lensa	kamera	tersebut	berfungsi	sebagai	lensa	ultra	wide-angle	dengan	resolusi	8	MP,	dan	ada	juga	lensa	kamera	monokrom	yang	digunakan	untuk	efek	portrait	dengan	resolusi	2



MP.	Kamera	depannya	sendiri	memiliki	resolusi	16	megapiksel	yang	sangat	cocok	untuk	Anda	yang	suka	berfoto	selfie.	Dengan	pengaturan	kamera	yang	masing-masing	beresolusi	tinggi,	Oppo	Reno	kemungkinan	akan	menjadi	smartphone	yang	tepat	untuk	fotografer	atau	videografer.	Jadi	jika	Anda	memiliki	minat	yang	tinggi	dalam	fotografi	dan
tidak	memiliki	cukup	uang	untuk	membeli	kamera	DSLR,	maka	Oppo	sangat	cocok	dan	dapat	mendukung	hobi	Anda.	Dengan	fungsi	kamera	yang	dijamin	mumpuni,	hasil	jepretan	pasti	akan	terlihat	lebih	jernih	dan	nyata.	Salah	satu	hal	yang	sering	menjadi	pertimbangan	kebanyakan	orang	sebelum	membeli	smartphone	adalah	melihat	tampilannya.
Semakin	sederhana	dan	ringan	tampilan	suatu	produk,	semakin	besar	minat	untuk	membelinya.	Dari	segi	tampilan,	Oppo	Reno	memiliki	ukuran	156,6	x	74,3	x	9	mm	dan	beratnya	hanya	185	gram	atau	setara	dengan	6,53	ons.	Cukup	mudah	tentunya,	bukan?	Perlu	diketahui	bahwa	smartphone	ini	juga	dilengkapi	dengan	2	slot	untuk	kartu	SIM	nano,
yang	keduanya	dapat	digunakan	secara	langsung	secara	bersamaan	atau	dengan	pengertian	dual	stand-by.	Karena	spesifikasi	tersebut,	banyak	yang	mengatakan	bahwa	kelebihan	Oppo	Reno	adalah	memiliki	tampilan	yang	lebih	elegan	dibandingkan	produk	China	lainnya.	Oppo	bahkan	melayani	Apple	untuk	desain	premiumnya.	Misalnya,	bagian
belakang	menggunakan	sasis	logam	sedangkan	ujungnya	terbuat	dari	plastik,	sehingga	ringan	namun	tetap	terlihat	ramping	berkat	sasisnya.	Nyaman	di	tangan,	baik	untuk	menelepon,	mengetik,	atau	bermain	game.	Penyimpanan	internal	atau	internal	storage	dari	Oppo	Reno	adalah	128	GB	dan	256	GB.	Tentunya	dengan	memiliki	kapasitas
penyimpanan	yang	cukup	besar	akan	memudahkan	Anda	untuk	mendownload	berbagai	aplikasi	yang	Anda	inginkan.	Nah,	bagi	Anda	yang	sering	menggunakan	banyak	aplikasi	di	smartphone	atau	sering	menyimpan	data	di	smartphone,	Oppo	Reno	bisa	menjadi	solusi	yang	paling	tepat.	Selain	ROM,	RAM-nya	juga	cukup	besar.	Memiliki	RAM	6	GB	dan
RAM	8	GB.	Dengan	RAM	besar	ini	kamu	bisa	menjalankan	banyak	aplikasi	atau	bermain	game	dengan	grafis	tinggi	tanpa	takut	lag.	Mengenai	sistem	operasi	yang	digunakan	pada	Reno,	Oppo	menggunakan	Android	9.0	Pie	yang	kabarnya	dapat	diupgrade	ke	Android	10.0	dalam	beberapa	bulan	ke	depan.	Di	dapur	pacu,	smartphone	ini	dibekali	dengan
chipset	Qualcomm	SDM710	Snapdragon	710	(10nm).	Prosesor	yang	digunakan	adalah	octa-core	(2×2.2	GHz	Kryo	360	Gold).	Dengan	chipset	dan	prosesor	yang	kuat	ini,	Oppo	Reno	siap	untuk	aktivitas	berat	atau	game	berat.	CPU,	GPU,	dan	kinerja	Sumber	:	Ppdbponorogo.id	Bmkgbandung.id	Categories	Umum	Pada	kesempatan	kali	ini	kami	akan
mengulas	Stumble	Guys	Techbigs	selengkap	mungkin,	mulai	dari	link	download	hingga	kelebihan	dan	kekurangannya,	untuk	memuaskan	rasa	penasaran	kalian	tentang	game	tersebut	sebanyak	mungkin.	Tentunya	para	pemain	yang	selalu	bermain	dengan	versi	mod	atau	modifikasi	pasti	mengetahui	update	terbaru	dari	game	Stumble	Guys	terbaru
khususnya	versi	mod.	Nah	ini	dia	versi	terbaru	yang	baru	dirilis	pada	bulan	Juni	tahun	ini	yaitu	Stumble	Guys	Techbigs	versi	0.38.	Tentunya	ada	beberapa	sobat	gamers	yang	belum	mengetahui	versi	terbaru	dari	update	diatas,	dan	jika	anda	mengunjungi	website	kami	sekarang,	perlu	diketahui	bahwa	game	ini	sangat	seru	untuk	dimainkan,	apalagi
jika	dimainkan	dengan	banyak	orang.	Tidak	ada	salahnya	mencoba	versi	baru	dari	Techbigs	yang	diusung	sebagai	game	yang	menyenangkan.	Ini	adalah	langkah	yang	tepat	jika	Anda	ingin	mencoba	permainan	Stumble	Guys	dengan	versi	pihak	ketiga	yang	baru	dimodifikasi	seperti	sekarang	di	situs	web	yang	juga	menyediakan	tautan	unduhan	dan
Anda	dapat	menemukannya	pada	pembahasan	di	bawah	ini.	Tentunya	yang	memainkan	Kitka	Games	Stumble	Guys	akan	mengerti	tantangan	seru	dari	game	ini	dan	juga	bisa	tertawa,	namun	dari	segi	fitur	dan	produk	premium,	semua	pengguna	harus	membeli	atau	membuat	Top	Up	Gems.	.	Inilah	salah	satu	alasan	mengapa	pemain	sedikit	banyak
beralih	menggunakan	versi	modifikasi,	terutama	Stumble	Guys	Techbigs	0.38	mod	apk.	Karena	setiap	pengguna	dapat	dengan	bebas	menggunakan	semua	elemen	yang	tersedia,	tidak	cukup	dengan	masih	banyak	lagi	keunggulan	yang	tidak	disertakan	dalam	versi	aslinya.	Simak	penjelasan	di	bawah	ini	untuk	informasi	lebih	lanjut	ya	sampai	selesai
tanpa	harus	skip	membaca.	Memperkenalkan	Stumble	Guys	Techbigs	Ikhtisar	Stumble	Guys	Techbigs	Mod	Apk	adalah	game	online	bergenre	fighting	dengan	maksimal	32	pemain	dalam	satu	arena.	Di	antara	32	pemain	tersebut,	tidak	hanya	ada	satu	negara	yang	setiap	pemainnya	berkesempatan	memainkan	game	ini	dengan	pemain	asing,	seperti
India,	Malaysia,	Singapura	dan	lain	sebagainya.Artinya	game	ini	bisa	dimainkan	secara	berkelompok	pemain	dari	negara	manapun	ya,	untuk	keluar	sebagai	pemenang	kamu	harus	bisa	bertahan	sampai	akhir	turnamen	dimana	kamu	harus	menghindari	aturan	eliminasi	di	setiap	gamenya,	dan	tentunya	siapa	tingkat	memiliki	tingkat	kesulitan	yang
berbeda.	Jadi	suatu	hal	yang	akan	menjadi	daya	tarik	dan	setiap	pemain	akan	merasa	seru	untuk	memainkannya,	apalagi	jika	dimainkan	secara	online	malah	lebih	seru	kan.	Didesain	oleh	developer,	mod	tersebut	muncul	sebagai	versi	atau	modifikasi	game	dan	tidak	kalah	kentara	di	dunia	game,	karena	Kitka	Games	bisa	langsung	menjadi	berwarna
dan	memanjakan	game	serta	keseruannya,	tentunya	bahkan	lebih	bagus	dari	versi	aslinya.	Karena	pihak	ketiga	ini	telah	berhasil	menambahkan	fitur	premium	yang	dapat	dinikmati	semua	pemain	secara	gratis	tanpa	harus	mengeluarkan	uang	sepeser	pun,	tidak	cukup	fitur	ini	sangat	berguna	bagi	semua	pemain	untuk	menjadi	pemimpin.	Fitur	Utama
Stumble	Guys	Techbigs	0.38	Mod	Apk	2022	Patut	dicatat	dengan	baik	dan	wajar	sebagai	komentar	jika	game	Stumble	Guys	Techbigs	0.38	Mod	Apk	yang	dibahas	kali	ini	adalah	hasil	karya	pihak	ketiga	yang	berhasil	memodifikasi	versi	aslinya	dengan	tools	yang	berbeda.	Fitur	hebat	dan	gratis	untuk	digunakan	pengguna	tanpa	membayar	biaya
berlangganan	apa	pun.	Oleh	karena	itu,	berikut	adalah	layanan	hebat	yang	dapat	Anda	nikmati	dan	gunakan	secara	gratis,	lihat	berikut	ini:	uang	tak	berujung	Fitur	utama	yang	dapat	Anda	nikmati	adalah	uang	tak	terbatas	yaitu.	Uang	yang	tidak	terbatas.	Tentunya	para	pengguna	game	Stumble	Guys	menginginkan	fitur	ini	ada,	karena	dengan	adanya
fitur	unlimited	money,	kita	tidak	perlu	melakukan	top	up	untuk	membeli	item	berbayar	yang	berbeda.	Tentunya	agar	para	pemain	game	ini	bisa	lebih	hemat	tanpa	harus	mengeluarkan	uang,	dapat	mempermudah	para	pemain	untuk	lebih	fokus	pada	game	dan	bebas	membeli	apa	yang	mereka	inginkan	tanpa	khawatir	kehabisan	resource.	.	Kualitas
grafis	3D	Representasi	grafis	tentu	menjadi	salah	satu	fokus	game,	terutama	bagi	mereka	yang	senang	bermain	game	online.	Tentunya	sebelum	mendownload	apk	tersebut	sebaiknya	grafik	menjadi	acuan	terlebih	dahulu,	karena	semakin	bagus	grafiknya	maka	semakin	nyaman	untuk	menonton	dan	bermain	game.	Mata	juga	tidak	banyak	bekerja
karena	hasilnya	lebih	fokus	pada	permainan.	Disini	anda	juga	dapat	menemukan	grafik	yang	diminta	oleh	pemain,	Stumble	Guys	Mod	Apk	sudah	memiliki	tampilan	grafik	3D	yang	artinya	pengguna	dapat	merasakan	hal	diatas	tentunya	akan	tampil	lebih	nyata	saat	bermain.	Bergabunglah	dengan	lebih	banyak	pemain	Hal	ini	juga	menjadi	daya	tarik
tersendiri	karena	banyaknya	pemain	yang	berada	di	stadion	pada	setiap	pertandingan	dan	persaingan	menjadi	semakin	menarik.	Karena	di	Stumble	Guys	Mod	Apk	kalian	bisa	bermain	dengan	maksimal	32	peserta	tanpa	harus	mengenal	mereka	terlebih	dahulu,	termasuk	tentunya	pemain	lokal	dan	internasional.	Fitur	ini	bahkan	mungkin	merupakan
salah	satu	fitur	terbaik	dari	versi	mod	yang	tidak	akan	Anda	temukan	di	game	versi	mod	lainnya.	Agar	lebih	seru	dan	konsisten	melihat	skill	lawan	dengan	latar	belakang	dan	keahlian	yang	berbeda.	Token	tidak	terbatas	Seperti	permata,	ikon	ini	adalah	salah	satu	hal	terpenting	yang	harus	dimiliki	pemain	dan	Anda	harus	mengingatnya	saat	bermain.
Karena	semakin	banyak	ikon	yang	Anda	miliki,	semakin	mudah	untuk	membeli	skin	untuk	mengubah	karakter	kartun,	membuatnya	lebih	keren	dan	lebih	menarik	untuk	dilihat.	Namun	dengan	dirilisnya	versi	modifikasi	ini,	menjadi	jawaban	atas	kekurangan	dan	keluhan	para	pemain	yang	telah	ditambahkan	fitur	unlimited	token	pada	versi	Stumble
Guys	Mod	Apk	dan	memiliki	kegunaan	yang	tidak	terbatas.	Buka	kulitnya	Lalu	ada	keunggulan	selanjutnya	dengan	adanya	fitur	open	skin	yang	artinya	kamu	bisa	memilih	skin	gratis	yang	ada	di	dalam	game,	jadi	pemain	tidak	perlu	membeli	atau	reload	lagi.	Bebas	iklan	Kehadiran	iklan	menjadi	kutukan	yang	sangat	mengganggu	karena	kehadirannya
tidak	diharapkan.	Jika	mereka	sudah	ada,	mereka	bisa	membuat	permainan	semakin	kacau	untuk	dikalahkan.	Ini	sering	terjadi	di	antara	pemain,	tetapi	di	sisi	lain,	itu	adalah	keuntungan.	untuk	pemilik	game.	Namun,	jika	Anda	menggunakan	versi	Stumble	Guys	Mod	Apk	maka	tidak	akan	ada	iklan	dan	akan	semakin	menyenangkan	untuk	memainkan
game	tanpa	iklan	yang	mengganggu	itu	tiba-tiba	muncul	di	layar	ponsel	Anda.	Buka	kunci	semua	karakter	Fitur	ini	merupakan	fitur	terakhir	yang	dapat	dinikmati	pengguna	ketika	pemain	Stumble	Guys	Mod	Apk	tersedia	dengan	karakter	yang	berbeda	untuk	dipilih	secara	bebas	dan	ada	banyak	opsi	untuk	dipilih.	Setiap	pemain	bebas	memilih	yang
artinya	tidak	ada	batasan	untuk	mengganti	karakter	dalam	satu	hari	dan	yang	terpenting	kalian	bisa	menggunakan	semuanya	dengan	bebas.	Artinya,	hadirnya	fitur	ini	dapat	memberikan	warna	yang	lebih	banyak	kepada	individu	sehingga	mereka	dapat	lebih	menyukai	Stumble	Guys	Mod	Apk.	Instal	Stumble	Guys	Techbigs	Mod	Apk	Setelah	selesai
mendownload,	apakah	Anda	menghadapi	masalah	ketika	sudah	selesai,	Anda	tidak	bisa	langsung	menginstalnya	seperti	mendownload	dari	Google	Playstore?	Ini	karena	ini	adalah	aplikasi	pihak	ketiga	yang	belum	memiliki	dokumentasi	resmi	atau	ilegal,	dan	akhirnya	jika	Anda	ingin	menginstalnya,	diperlukan	banyak	langkah	untuk	menyelesaikan
proses	instalasi.	Bagi	Anda	yang	sudah	familiar	dengan	aplikasi	mod,	kami	yakin	Anda	memiliki	pemahaman	yang	sangat	baik	tentang	cara	menginstal	aplikasi.	Jadi	kami	sarankan	untuk	menginstalnya	dan	memainkannya	secara	langsung,	tetapi	bagi	pemula	yang	masih	belum	bisa,	silakan	ikuti	tutorial	di	.	Yang	paling	penting	untuk	diperhatikan
adalah	mengunduhnya	dari	tautan	pada	tabel	di	atas	Pastikan	file	sudah	terdownload	lengkap	dengan	cara	mengecek	file	manager	langsung	di	folder	download.	Jika	ini	masalahnya,	kembali	ke	menu	atau	pengaturan	ponsel	cerdas	Anda	Kemudian	temukan	menu	Keamanan	dan	Privasi	Kemudian	aktifkan	sumber	yang	tidak	dikenal	dengan
menandainya	Setelah	semuanya	selesai,	kembali	ke	file	Stumble	Guys	Techbigs	Mod	Apk	yang	telah	diunduh.	Setelah	ditemukan,	klik	sekali	untuk	menjalankan	proses	instalasi	dan	tunggu	hingga	selesai	Selesai,	sekarang	kamu	bisa	bermain	Categories	Teknologi	apk	mod	taipan	mobil	bekas	adalah	gim	bisnis	untuk	membangun	dealer	mobil.	Jika	Anda
tertarik	untuk	bermain,	dapatkan	tautan	unduhan	dari	artikel	ini.	Game	bisnis	adalah	salah	satu	game	yang	bagus	jika	Anda	ingin	belajar	dan	bermain.	Karena	sebenarnya	dari	game	bisnis	ini	bisa	Anda	dapatkan	dan	terapkan	jika	sudah	memiliki	bisnis	di	game	tersebut.	Dan	kali	ini	kita	akan	membahas	tentang	game	bisnis	tentang	jual	beli	mobil.	Ya
tentu	saja	nama	game	ini	akan	tidak	asing	lagi	bagi	mereka	yang	menyukai	game	corporate.	Dan	namanya	menggunakan	auto	Tycoon	mod	apk.	Banyak	orang	menyukainya,	jadi	versi	modifikasi	dari	game	ini	jelas	akan	menjelaskannya.	Game	mobil	perusahaan	ini	adalah	salah	satu	game	yang	dibuat	oleh	Soul	Box.	Karena	yang	harus	Anda	lakukan
untuk	terus	menghasilkan	uang	adalah	menjual	mobil	dan	mengisi	kekosongan.	Mobil	yang	Anda	jual	sangat	beragam,	dari	yang	jadul	hingga	yang	paling	cantik.	Namun	tentunya	harus	bisa	memulai	dari	bawah	ke	atas	dan	bagi	sebagian	pemain	tidak	akan	mudah	untuk	membuat	game	mod	apk	mobil	tycoon	bekas	ini.	Agar	dealer	Anda	dikenal	dan
diminati,	Anda	hanya	perlu	menuruti	semua	keinginan	pembeli,	dan	mobil	yang	dijual	harus	selalu	penuh.	Untuk	alasan	ini	banyak	orang	menggunakan	game	apk	taipan	mobil	pengguna	mod.	Ini	karena	artikel	tersebut	membantu	memudahkan	dealer	mobil.	Jadi	Anda	tidak	akan	kesulitan	memulai	bisnis	Anda.	Oleh	karena	itu	sebaiknya	anda
mendownload	apk	pembesar	mobil	bekas	agar	anda	dapat	dengan	mudah	menjalankan	bisnis	anda.	Tapi	pertama-tama,	Anda	harus	tahu	lebih	banyak	tentang	game	ini,	mulai	dari	apa	yang	dilakukannya	hingga	cara	menginstalnya	di	smartphone	Anda.	Dan	jika	Anda	tertarik,	lihat	detailnya	di	bawah	ini.	Ulasan	Mod	Apk	Tycoon	Mobil	Bekas	Seperti
yang	Anda	jelaskan,	game	car	tycoon	mod	apk	merupakan	salah	satu	game	penjualan	mobil,	sehingga	bisa	mendapatkan	banyak	pengunjung	dan	besar.	Namun,	game	ini	sangat	berbeda	dari	program	resminya.	Hal	ini	karena	sebenarnya	merupakan	game	mod	buatan	developer	yang	kini	tersebar	di	seluruh	Indonesia.	Kami	bahkan	tidak	tahu	siapa
yang	memodifikasi	game	Soul	Box.	Namun,	yang	kami	tahu	adalah	bahwa	apk	mod	taipan	mobil	bekas	jauh	lebih	populer	daripada	versi	aslinya.	Perlu	kalian	ketahui	bahwa	jika	kalian	terus	memainkan	game	mod	ini,	kalian	akan	merugikan	developer	resminya.	Jadi,	tentu	saja,	jika	Anda	ingin	mengetahui	kelebihan	yang	dimiliki	game	APK	untuk	taipan
mobil	bekas	ini,	Anda	tidak	perlu	terlalu	sering	melakukannya.	Dan	jangan	lupa	untuk	tetap	menggunakan	game	ini	dalam	versi	aslinya	agar	para	developer	tidak	dirugikan.	Nah,	manfaat	dari	mod	game	yang	sama	sangat	berbeda.	Di	antara	mereka,	Anda	dapat	menikmati	semua	bagian	yang	tidak	dapat	Anda	nikmati	di	versi	asli	gim	ini.	Sebagai
contoh	apk	mod	taipan	mobil	bekas	di	game	ini,	Anda	dapat	membawa	mobil	yang	berbeda	ke	pasar.	Memang,	dealer	berkembang	tanpa	cedera	dan	cepat.	Karena	setiap	hari	selalu	ada	orang	yang	datang	membeli	mobil.	Tentu	saja,	uang	dapat	terus	mengalir	setiap	hari	dan	menjadi	kaya	dengan	game	apk	mod	taipan	mobil	bekas	ini.	Ada	juga
keuntungan	lain	yang	Anda	dapatkan	dengan	memainkan	game	ini.	Jika	ya,	jangan	khawatir.	Saya	akan	menjelaskan	detailnya	di	sini,	jadi	mari	kita	lihat.	Fitur	Game	Bekas	Car	Tycoon	Mod	Apk	Tentunya	kelebihan	lain	yang	akan	kamu	temukan	saat	memainkan	game	Used	Cars	Tycoon	mod	apk	adalah	fitur-fitur	yang	terdapat	di	dalamnya.	Anda	harus
tahu	bahwa	bisa	menjual	semua	mobil	ada	di	fitur-fitur	canggih	dari	game	ini.	Artinya	fitur	ini	sangat	berguna	bagi	beberapa	pemain	dealer	mobil.	Harap	dicatat	bahwa	pengembang	sengaja	memperkenalkan	fitur	ini	agar	Anda	dapat	mendengarnya	saat	bermain.	Karena	tujuan	utama	developer	adalah	untuk	membuktikan	sesuatu	yang	tidak	bisa
dibuktikan	saat	menggunakan	versi	asli	dari	game	raja	mobil	bekas.	Nah,	inilah	beberapa	fitur	kerennya.	Jika	Anda	tertarik,	silakan	periksa	detailnya.	1.	Uang	tidak	terbatas	Uang	game	selalu	dibutuhkan	saat	bermain	game	baik	offline	maupun	online,	sehingga	developer	selalu	menambahkan	fitur	unlimited	money	ini.	Ya	tentu	saja	di	dalam	game	car
tycoon	mod	apk	fitur	ini	sudah	tersedia,	tinggal	akses	dan	gunakan.	Tentu	saja,	setelah	itu,	Anda	akan	memiliki	banyak	uang.	2.	Tidak	ada	iklan	Fitur	atau	kelebihan	selanjutnya	yang	dimiliki	car	tycoon	mod	apk	adalah	tidak	memiliki	iklan.	Tentu	saja,	bermain	game	menghasilkan	iklan	yang	mengganggu,	sehingga	pengembang	menyuarakan	ide
mereka	dengan	menambahkan	fitur	ini.	Apabila	kalian	ingin	mengunduhnya,	klik	link	berikut	:	upperline.id	dotgo.id	febunri.id	jurnalkedokteranunsri.id	Dan	banyak	orang	setuju	bahwa	metode	ini	berhasil.	Karena	iklan	dalam	game	hilang	dan	Anda	tidak	akan	pernah	melihatnya	lagi.	Ini	membebaskan	pengguna	dari	iklan,	membuat	aktivitas	game
lebih	nyaman	dan	mengasyikkan.	Jadi	tidak	heran	jika	orang	lebih	tertarik	dengan	versi	game	yang	dimodifikasi	ini	selain	fitur	game	yang	menguntungkan,	tetapi	semua	iklan	di	dalamnya	telah	dihapus	oleh	pengembang.	3.	Pembaruan	gratis	Salah	satu	fitur	yang	bisa	kamu	nikmati	saat	bermain	game	car	tycoon	mod	apk	adalah	upgrade	gratis.	Anda
harus	tahu	bahwa	setiap	mobil	yang	diperdagangkan	dapat	diupgrade	untuk	mendapatkan	poin	maksimal.	Oleh	karena	itu,	pada	level	maksimal	ini,	mobil	terlihat	lebih	menarik	dari	sebelumnya	dan	pasti	dapat	menarik	perhatian	pembeli.	Dalam	versi	aslinya,	ini	sangat	sulit,	karena	membutuhkan	banyak	uang.	Namun	dalam	game	apk	car	tycoon	mod
apk	Anda	bebas	mengupgrade	semua	mobil	yang	dijual	dan	dibeli.	Buat	semuanya	terlihat	menarik	bagi	pengunjung	untuk	membeli.	4.	Fungsi	lainnya	Selain	itu,	ada	fitur	lain	yang	bisa	Anda	nikmati	nanti	saat	memainkan	game	mod	apk	volume	mobil	bekas.	Jadi	apa	yang	Anda	lakukan,	perhatikan	informasi	tentang	fitur	lain	dari	game	jual	beli	mobil
ini.	Unduh	Game	Bekas	Car	Tycoon	Mod	APK	Saya	telah	mengonfirmasi	bahwa	Anda	lebih	tertarik	menggunakan	versi	mod	dari	game-game	besar	bekas.	Karena	artikel	dapat	menghasilkan	uang	dengan	fitur-fitur	canggihnya.	Seperti	yang	dijelaskan,	dalam	artikel	ini	Anda	hanya	bisa	mendapatkan	tautan	unduhan	untuk	game	dengan	Tycoon	mod
apk.	Ini	berarti	Anda	tidak	perlu	khawatir	menemukan	tautan	unduhan.	Caranya	sangat	mudah,	apalagi	jika	Anda	sedang	membaca	artikel	ini,	karena	selain	link	download,	kami	juga	menyediakan	caranya.	Namun	sebelum	itu,	ada	baiknya	kamu	mengecek	apakah	smartphone	kamu	bisa	memainkan	game	ini	sesuai	dengan	spesifikasi	di	bawah	ini.
Unduh	gameplay	langsung	dari	Game	Bisnis	Dealer	Mobil	setelah	mendengar	bahwa	Anda	dapat	memainkannya	di	ponsel	cerdas	Anda.	Sangat	mudah	dan	tidak	memerlukan	langkah	khusus.	Langsung	klik	link	speknya.	Dan	dengan	itu,	Anda	dapat	langsung	menginstal	aplikasi	dan	menjalankannya	di	smartphone	Anda.	Untuk	pemula,	harap
perhatikan	petunjuk	berikut.	Cara	menginstal	file	apk	Car	Tycoon	Mod	yang	digunakan	dalam	game	Seperti	yang	kita	ketahui,	cara	pemasangan	ini	sangat	mudah.	Karena	Anda	hanya	perlu	mengizinkan	izin	yang	tidak	dikenal.	Namun,	beberapa	orang	masih	bingung,	jadi	saya	mencari	tutorial	untuk	menginstal	aplikasi	dan	mod	game.	Jika	Anda
membaca	artikel	ini,	Anda	adalah	orang	yang	beruntung.	Artikel	ini	memberikan	tutorial,	jadi	bagi	yang	belum	tahu,	silakan	ikuti	langkah-langkahnya	dengan	benar.	Sehingga	tidak	ada	kendala	dan	hal-hal	yang	tidak	perlu	selama	penginstalan	aplikasi.	Dan	proses	instalasi	mod	game	ini	adalah:	Pertama,	Anda	perlu	mengunduh	file	game	dari	tautan
di	atas	Jika	demikian,	segera	izinkan	sumber	tidak	dikenal	di	menu	pengaturan	Jika	berhasil,	Anda	akan	menemukan	file	game	di	folder	Unduhan	Anda.	dan	biasanya	buka	pengelola	file	Kemudian	cukup	tekan	Daftar	Putar	Proses	instalasi	akan	berjalan	secara	otomatis	Kemudian	tunggu	prosesnya	sampai	berhasil	siap	bermain	game	permainan	bagus
Categories	Teknologi	Ini	Ia	3	Langkah	Sadap	WhatsApp	Jarak	Jauh	Yang	Gampang	–	Makin	bertambahnya	pengembangan	di	bagian	komunikasi	ditambah	media	sosial	mempunyai	beragam	tipe	dengan	masing-masing	watak.	Salah	satunya	sosial	media	yang	trend	ialah	whatssap	yakni	program	chatting	yang	diperlengkapi	dengan	video	call	dan	voice
call.	Pada	suatu	kondisi	tertentu	sebagian	orang	memerlukan	langkah	sadap	whatsapp	jarak	jauh	gampang	dan	efisien.	Dalam	negara	yang	telah	manfaatkan	beragam	kehebatan	tehnologi	dituntut	untuk	dapat	memakai	tehnologi	dengan	arif.	Menyadap	atau	terhubung	whatsapp	dari	jauh	dapat	memudahkan	pemakai	bila	smart	phone	mereka
ketinggalan.	Info	penting	yang	ada	di	whatsapp	masih	tetap	dapat	dijangkau	jarak	jauh	dengan	cara-cara	tepat	dan	gampang	di	bawah	ini	:	1.	Memakai	WhatsApp	Situs	Handphone	sekarang	makin	memperlihatkan	kelebihannya	yang	nyaris	dapat	gantikan	peranan	netbook.	Salah	satunya	program	handphone	yang	nyaris	semuanya	orang	mempunyai
ialah	whatsapp.	Whatsapp	sebagai	program	yang	memberi	keringanan	dalam	berbicara	baik	bertatap	muka	atau	pesan	suara.	Share	file	document,	photo	dan	audio	sekarang	dapat	dilaksanakan	lewat	program	whatsapp.	Whatsapp	situs	benar-benar	menolong	beberapa	karyawan	kantoran	yang	perlu	ada	dimuka	netbook	sepanjang	hari.	Pemakai
dapat	mengoneksikan	whatsapp	dari	handphone	lewat	whatssap	situs	hingga	dapat	dijangkau	lewat	netbook.	Triknya	benar-benar	gampang	membuka	whatsapp	situs	pada	netbook.	Click	tiga	titik	atas	kanan	di	whatsapp	ponsel	lalu	tentukan	whatsapp	situs	lalu	scan.	Whatsapp	situs	sebagai	langkah	sadap	whatsapp	jarak	jauh	yang	paling	gampang
diterapkan.	Tetapi	hal	yang	diperlukan	ialah	scan	barcode	ponsel	tujuan.	Pemakai	dapat	memakai	whatsapp	yang	ada	di	netbook	sama	dengan	pemakaian	pada	smart	phone.	Disamping	itu	lewat	netbook	bisa	juga	membalasnya	pesan.	2.	Memakai	Program	Clonapp	Dikutip	dari	webiste	marijang.id,	Untuk	beberapa	pasangan	yang	memiliki	masalah
langkah	sadap	whatsapp	jarak	jauh	benar-benar	diperlukan	untuk	menyelidik	pasangan.	Clonnapp	sebagai	salah	satunya	program	sadap	whatsapp	yang	dapat	di	ambil	pada	playstore	handphone	android.	Langkah	ini	hampir	serupa	dengan	program	whatsapp	situs	tetapi	perbedaannya	dapat	dibuka	di	ponsel	hingga	lebih	portable	dan	gampang
dipakai.	Bila	smart	phone	telah	terinstal	program	Clonapp	karena	itu	bisa	dilaksanakan	proses	penyadapan.	Membuka	program	lalu	scan	barcode	dari	smart	phone	yang	hendak	disadap.	Sesudah	komposisi	diterima	karena	itu	lewat	clonnapp	semua	info	yang	ada	di	ponsel	yang	disadap	sudah	masuk	ke	clonapp.	Bahkan	juga	pemakai	dapat	membaca
pesan	yang	baru	masuk.	3.	Memakai	Feature	Export	Chat	Rasa	keinginantahuan	pada	pasangan	yang	meresahkan	pasti	jadi	argumen	tertentu	untuk	menyadap	whatsapp	dari	pasangan.	Ada	banyak	pasangan	yang	menampik	saat	ponsel	dipinjamkan	mungkin	karena	rahasiakan	suatu	hal	hingga	ingin	menyelidik	isi	pembicaraan.	Mengawasi
pembicaraan	whatsapp	tanpa	menggenggam	ponsel	yang	disadap	dapat	memakai	feature	export	chat	yang	ada	di	whatsapp	ponsel.	Salah	satunya	langkah	sadap	whatsapp	jarak	jauh	memakai	feature	export	chat.	Pemakai	dapat	masuk	pada	menu	penataan	whatsapp	ponsel	yang	hendak	disadap	lalu	click	menu	chatting.	Pada	tahapan	ini	pemakai
tinggal	ikuti	cara	seterusnya.	Click	kisah	chat	lalu	tentukan	ekpor	chat.	Pilih	pembicaraan	yang	hendak	disaksikan	lalu	export	chat.	Cara-cara	sadap	whatsapp	di	atas	mudah-mudahan	dapat	menambahkan	pengetahuan	dalam	manfaatkan	perkembangan	tehnologi	khususnya	dalam	tehnologi	komunikasi.	Simak	juga:	–	Pemicu	dan	Langkah	Menangani
Panggilan	WhatsApp	Memiliki	masalah	–	Mudah,	Ini	Langkah	Mengganti	Bahasa	di	WhatsApp	–	Langkah	Supaya	Nomor	Telephone	Tidak	Kelihatan	di	WhatsApp	Masing-masing	program	dan	langkah	sadap	whatsapp	jarak	jauh	mempunyai	keunggulan	dan	kekurangan	yang	riil.	Beberapa	paparan	program	dan	feature	di	atas	mudah-mudahan	menjadi
rekomendasi	saat	menentukan	langkah	sadap	whatsapp	yang	pas	disamakan	dengan	keperluan	pemakai.	Categories	Teknologi	Kecanggihan	teknologi	informasi	menawarkan	akses	yang	sangat	mudah,	salah	satunya	dengan	adanya	program	penyadapan	WA	ini.	Tentu	saja,	program	ini	sangat	berguna	bagi	mereka	yang	memiliki	pasangan	dan	khawatir
bermain	setelahnya.	Dengan	program	ini	Anda	dapat	mengetahui	isi	pesan	yang	terdapat	di	dalamnya.	Kami	menyarankan	Anda	untuk	menggunakannya	dengan	bijak	dan	tidak	mencuri	data	siapa	pun	atau	konten	pesan	penting.	Lebih	spesifiknya,	program	penyadapan	WA	ini	akan	lebih	bermanfaat	bila	digunakan	untuk	memantau	aktivitas	anak-anak
yang	sudah	diperbolehkan	bermain	di	chat.	Karena	tidak	dapat	dipungkiri	bahwa	anak	banyak	berbicara	dengan	orang	yang	dianggap	mempengaruhi	produktivitasnya,	misalnya	ada	tawaran	untuk	reload	game,	tawaran	untuk	bermain	di	waktu-waktu	yang	harus	diteliti	dan	masih	banyak	lagi	manfaat	lain	dari	menggunakannya.	Di	satu	sisi	bisa	sangat
menguntungkan	dan	di	sisi	lain	juga	bisa	menjadi	bumerang	jika	digunakan	secara	tidak	tepat.	Penggunaan	program	ini	harus	mengikuti	pemahaman	yang	bijak	dan	tidak	merugikan	orang	lain.	Dapatkan	artikel	menarik	lainnya	di	:	ksp-sgi	Apa	sebenarnya	program	hack	WA	itu?	Sebelum	kita	masuk	lebih	dalam	mengenai	program	penyadapan
pasangan	WA,	alangkah	baiknya	jika	anda	mengetahui	secara	detail	apa	sebenarnya	fungsi	dan	kegunaannya.	Meski	demikian,	bisa	dikatakan	hampir	semua	penggiat	smartphone	sudah	mengapresiasi	konsep	aplikasi	ini.	Perlu	dicatat	bahwa	aplikasi	ini	pada	dasarnya	adalah	aplikasi	penambangan	yang	memungkinkan	Anda	untuk	mengklik
WhatsApp,	baik	itu	mitra	atau	teman.	Tujuannya	tak	lain	untuk	mengetahui	fungsi	WhatsApp	orang	yang	bersangkutan.	Selain	itu,	Anda	juga	dapat	menggunakannya	sebagai	alat	komunikasi	untuk	melakukan	panggilan,	mengambil	gambar,	dan	lainnya.	Aplikasi	ini	sangat	populer	dan	hampir	semua	pengguna	smartphone	sudah	mengenalnya.
Keunggulan	dari	program	penyadapan	WA	ini	juga	dilengkapi	dengan	fitur	keamanan	yang	dapat	memberikan	tanggung	jawab	khusus	kepada	setiap	pengguna	dalam	pengoperasiannya.	Hanya	saja	meskipun	sistemnya	canggih	dan	resmi	legal,	masih	bisa	diretas	dengan	add-on	lain.	Agar	nantinya	Anda	bisa	sepenuhnya	menyentuh	aplikasi	WhatsApp
untuk	mengetahui	semua	aktivitas	pasangan	Anda,	kami	akan	memberikan	petunjuknya	kepada	Anda.	Meskipun	umum,	Anda	harus	mempertimbangkannya	secermat	mungkin.	Mengapa	harus	demikian?	Karena	menggunakan	program	penyadapan	WA	berarti	Anda	telah	mencuri	hak	privasi	Anda	dan	secara	pribadi	bertentangan	dengan	protokol.
Namun,	program	ini	banyak	digunakan	oleh	pasangan	mata-mata	dan	sangat	bermanfaat.	Banyak	program	penyadapan	WA	saat	ini	tersedia	dan	Anda	dapat	menggunakannya	jika	Anda	yakin	dapat	membuktikan	kebenaran	seseorang	dengan	fakta	yang	mereka	tunjukkan.	Dengan	program	ini	Anda	dapat	dengan	mudah	mengetahui	perlindungan	data
yang	tepat	secara	tidak	langsung.	Berikut	daftar	aplikasinya:	Aplikasi	Klon	Messenger	Cara	pertama	untuk	memulai	suatu	tindakan	dengan	mengklik	aplikasi	WhatsApp	adalah	dengan	memanfaatkan	fitur-fitur	canggih	dari	Clone	Messenger.	Proses	penggunaannya	tentu	sangat	sederhana	dan	hasilnya	bisa	sangat	membantu.	Untuk	menikmati
kecanggihan	aplikasi	WA	plug-in	Clone	Messenger,	Anda	dapat	dengan	mudah	mengakses	aplikasi	tersebut	melalui	Play	Store	karena	sudah	tersedia	di	pasar	smartphone.	Silakan	lihat	di	bawah	ini	cara	menggunakannya:	Setelah	Anda	mengunduhnya,	segera	buka	aplikasi	Clone	Messenger	di	perangkat	Anda.	Lanjutkan	dengan	mengklik	Izinkan	/
Izinkan.	Kemudian	tekan	terus	Klik	pada	pesan	berikutnya	hingga	kode	QR	ditampilkan	di	smartphone.	Setelah	itu,	buka	aplikasi	afiliasi	WhatsApp	dan	klik	titik	tiga,	tepatnya	di	pojok	kanan	atas.	Kemudian	buka	WhatsApp	versi	web.	Kemudian	klik	Hubungkan	Perangkat.	Terakhir,	pindai	kode	QR	di	aplikasi	Clone	Messenger.	Jika	Anda	telah
mengikuti	langkah-langkah	di	atas	satu	per	satu,	Anda	akan	dapat	secara	tidak	langsung	mengikuti	semua	aktivitas	yang	diinginkan	pasangan	dengan	segera.	Misalnya,	mulai	dari	pesan	singkat	hingga	semua	pesan	yang	diterima,	baik	itu	suara,	gambar,	atau	panggilan.	Program	kecerdasan	sosial	Yang	ketiga	adalah	Social	Spy,	yang	termasuk	dalam
kategori	mendengarkan	WA	saat	ini,	tetapi	sebelum	menggunakannya	Anda	harus	menggunakannya	dengan	bijak	dan	hati-hati.	Ini	berarti	Anda	perlu	meneliti	informasi	lebih	lanjut	jika	Anda	memutuskan	untuk	menggunakannya.	Cara	ini	tidak	lain	adalah	cara	agar	semua	pengguna	dapat	lebih	memahami	kelebihan	dan	kekurangan	yang
dikandungnya.	Memang,	aplikasi	ini	tidak	hanya	digunakan	untuk	menyentuh	mitra	WhatsApp,	tetapi	juga	dapat	digunakan	untuk	jenis	aplikasi	media	sosial	lainnya.	Tidak	hanya	sebagai	aplikasi	pelacak	WhatsApp	terkait,	juga	dapat	melacak	panggilan	masuk.	Itu	juga	dapat	mengetahui	isi	pesan	yang	dihapus	itu	sendiri	di	aplikasi	subjek.
Keuntungannya	adalah	sangat	mudah	digunakan	atau	digunakan	saat	menggunakannya,	tetapi	sangat	disayangkan	bahwa	Anda	harus	berlangganan	terlebih	dahulu	untuk	menikmati	semua	manfaatnya.	SocialSpy	Wa	adalah	program	mata-mata	WhatsApp	yang	berbayar	dan	premium.	Aplikasi	Mobisstealth	Mobistealth	juga	merupakan	aplikasi	liar	di
mana	Anda	dapat	menggunakan	fitur	yang	dikandungnya	untuk	menghentikan	WhatsApp	itu.	Banyak	pengguna	menggunakan	program	ini.	Penggunanya	tidak	hanya	warga	negara	Indonesia	tetapi	dari	dunia	yang	berbeda.	Anda	tidak	hanya	dapat	melihat	fungsinya	saat	menggunakannya,	tetapi	pemilik	nomor	WhatsApp	yang	digunakan	secara	tidak
sadar	tidak	akan	mengetahuinya.	Anda	juga	dapat	menggunakan	program	mata-mata	WA	ini	untuk	mengklik	lokasi	perusahaan	yang	Anda	lacak.	Ini	juga	dapat	digunakan	sebagai	sensor	pesan	untuk	riwayat	panggilan	yang	tersedia	di	WhatsApp	pasangan.	Juga	semua	file	penting	yang	dikirim	atau	diterima.	Penggunaan	fitur	sangat	serbaguna	dan
tidak	hanya	di	satu	tempat	tertentu.	Silakan	instal	program	ini	nanti	di	perangkat	anak	yang	telah	mencapai	usia	dewasa	sebagai	video	pengawasan	semua	aktivitas	media	sosial	mereka	karena	terbukti	akurat	dan	semua	orang	merasakan	manfaatnya.	Aplikasi	Dual	Space	Lite	Pengguna	juga	dapat	menggunakan	program	yang	disebut	Dual	Space	Lite
sebagai	program	pelacakan	atau	penelusuran	di	sini	untuk	membongkar	aktivitas	partisipatif	yang	mereka	anggap	mencurigakan.	Dual	Space	Lite	cukup	aman	karena	hanya	memiliki	ukuran	file	6,5	MB.	Aplikasi	ini	sangat	disukai	jika	Anda	memasangkannya	dengan	smartphone	dengan	skrip	rendah	sekalipun.	Baik	suami	istri	dapat	dengan	mudah
menemukan	segala	jenis	bisnis	online	dengan	kecanggihan	aplikasi	WA	One	Tapping.	Ini	adalah	alasan	utama	mengapa	banyak	pengguna.	Hal	lain	yang	membuat	program	ini	menjadi	jawaban	yang	baik	adalah	fitur	yang	dapat	dengan	cepat	menghilangkan	tampilan	iklan.	Anda	juga	dapat	memeriksa	beberapa	jenis	kesalahan	melalui	bantuannya.	Ada
juga	fitur	private	area	yang	dapat	memberikan	kenyamanan	penggunaan.	Program	peretasan	akun	biner	WA	Aplikasi	WhatsApp	lain	yang	bisa	kamu	gunakan	adalah	WA	Dual	Account.	Aplikasi	ini	hampir	mirip	dengan	sebagian	besar	aplikasi	lain	yang	kami	ulas	di	atas.	Ini	berarti	Anda	dapat	menyentuh	ponsel	cerdas	Anda	melalui	aplikasi	berkabel
WA	jenis	ini.	Meski	diklaim	ada	kesamaan	di	antara	spesies	lain,	tetap	saja	ada	perbedaan	yang	sulit	disamakan.	Hanya	saja	kapasitas	program	dua	akun	ini	sangat	kecil.	Tentu	saja,	ini	dapat	menghemat	lebih	banyak	ruang	penyimpanan	internal	dan	tidak	memperlambat	perangkat	Anda.	Atau	bisa	juga	menggunakan	aplikasi	clone	WhatsApp	versi
mod	karena	mengedit	aplikasi	jauh	lebih	kompleks	dan	menarik.	Jadi	mudah	untuk	menyentuh	WA	partner	atau	musuh	meskipun	itu	Gaptex.	Pelajari	lebih	detail	kegunaan	dan	karakteristik	aplikasi	WA	Loss	Jika	melihat	fitur	dan	kegunaan	dari	aplikasi	penyadapan	WA	di	atas,	sama	persis	dalam	satu	aplikasi,	yaitu	untuk	dapat	menyentuh	WhatsApp
seseorang,	baik	itu	pasangan	atau	siapa	pun	yang	Anda	inginkan.	Dan	setiap	program	memiliki	pro	dan	kontra.	Di	sini	kita	fokus	pada	penggunaan	yang	masuk	akal,	meskipun	sangat	tepat	untuk	digunakan	bagi	mereka	yang	memiliki	pasangan	untuk	memantau	semua	aktivitas	pesan	instan,	tetapi	tampaknya	masih	terlalu	berlebihan	jika	digunakan
dengan	cara	ini.	Bukankah	kepercayaan	adalah	kuncinya?	Selain	itu,	kita	juga	dapat	memahami	bahwa	hubungan	berdasarkan	perzinahan	yang	terjadi	melalui	aplikasi	media	sosial,	khususnya	WhatsApp,	menyebabkan	banyak	kerusakan.	Selain	tidak	pantas	dan	melanggar	moral,	tidak	ada	yang	salah	dengan	itu	Categories	Teknologi	Tak	hanya	di
pasar	Indonesia,	Xiaomi	juga	ingin	membuat	gebrakan	di	pasar	India.	Sekarang!	Terobosan	terbaru	Xiaomi	di	India	dengan	meluncurkan	“smartphone	pengisian	tercepat	di	India”,	Xiaomi	11i	HyperCharge,	yang	mampu	mengisi	daya	hingga	120W.	Kehadiran	smartphone	ini	juga	disertai	dengan	Xiaomi	11i	yang	pada	dasarnya	adalah	smartphone	yang
sama	namun	dengan	baterai	yang	lebih	besar	dan	daya	pengisian	“hanya”	67W.	Namun,	smartphone	ini	tidak	sepenuhnya	baru,	keduanya	adalah	Redmi	Note	11	Pro+	dan	Redmi	Note	11	Pro.	Seperti	yang	kami	dengar,	Redmi	Note	11	Pro+	dan	Redmi	Note	11	Pro	diluncurkan	oleh	Xiaomi	di	China	pada	Oktober	2021	dan	RAM	6GB/8GB.	Di	bagian
depan	Xiaomi	11i	dan	Xiaomi	11i	HyperCharge,	smartphone	ini	menampilkan	layar	Super	AMOLED	6,67	inci	dan	memiliki	kecepatan	refresh	120Hz	dengan	resolusi	1080p.	Xiaomi	juga	telah	melindungi	layar	kedua	dengan	Corning	Gorilla	Glass.	Terdapat	lubang	tunggal	untuk	kamera	depan	16	MP.	Sekarang!	Buat	kamu	yang	penasaran	dengan
kamera	belakangnya,	Xiaomi	menempatkan	tiga	kamera	sekaligus,	terdiri	dari	kamera	utama	108	MP,	kamera	ultra-wide	8	MP,	dan	kamera	telefoto	makro	2	MP.	Sedangkan	lubang	keempat	digunakan	untuk	lampu	kilat	LED	dan	lubang	kelima	agar	terlihat	lebih	simetris.	Perbedaan	kedua	smartphone	ini	terletak	pada	bagian	baterai.	Xiaomi	11i
ditenagai	oleh	baterai	5.160mAh,	sedangkan	HyperCharge	memiliki	baterai	4.500mAh	yang	memungkinkan	pengisian	cepat	120W	karena	desainnya	yang	lebih	rumit.	Spesifikasi	penting	lainnya	termasuk	Android	11	dengan	MIUI	12.5	dan	pemindai	sidik	jari	di	samping,	meskipun	dengan	panel	OLED.	Kabar	baik	untuk	semua	orang	yang	berpikir
untuk	membeli	smartphone	adalah	bahwa	Xiaomi	akan	menyediakan	pengisi	daya	yang	sesuai	–	adaptor	67W	untuk	11i,	adaptor	120W	untuk	11i	HyperCharge.	Xiaomi	11i	akan	dijual	seharga	INR	24.999	(Rp	4,8	juta)	atau	INR	26,999	(Rp	5,2	juta),	tergantung	apakah	konsumen	memilih	RAM	6	GB	atau	8	GB.	Sedangkan	HyperCharge	11i	sedikit	lebih
mahal,	mulai	INR	26.999	(Rp	5,2	juta)	dan	INR	28,999	(Rp	5,6	juta).	Penjualan	dimulai	pada	12	Januari	dan	ada	empat	pilihan	warna	untuk	kedua	smartphone,	yaitu	Pacific	Pearl,	Stealth	Black,	Camo	Green,	dan	Purple	Mist,	yang	semuanya	tersedia	di	Mi	Stores,	Flipkart.com,	serta	“authorized	retail	partner”	”	bernama	oleh	Xiaomi.	Sumber	:
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