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THEO D-I CHÚNG TôI G-Stomper Studio é uma música e Áudio para Android Baixe a versão mais recente do G-Stomper Studio Apk [Paid+Add-On Packs] 5.8.4 para Android a partir de apkonehack com linkG direct-Stomper Studio Apk DescriptionVer: 5.8.4 Pacote: com.planeth.gstomper81.2 MBMin: Android 4.0 e up View in PlaystoreHow to download for Mobile? Clique em Descrição e baixe os links
de Amantes de Música! DJ e produtores musicais, encontrei o melhor aplicativo móvel para você! G Stomper Studio para Android é a solução para todos os problemas de edição de música. Com este app você pode criar rapidamente as melhores misturas e produções, tudo no poder de seus dedos. Não há melhor ferramenta para isso disponível para dispositivos móveis. Dito isso, você certamente
desfrutará de todos os recursos disponíveis com este aplicativo. Vá e baixe G Stomper Studio para Android agora! Se não, você certamente vai se arrepender de sua própria decisão. G Stomper Studio Apresenta sequenciamento completo de movimento e automação de suporte está disponível. Integração MIDI disponível para vários dispositivos Android. Há também um recurso de modulação de amostra
em tempo real para a ferramenta. O aplicativo é até otimizado para funcionar em qualquer tablet Android. Além disso, você terá suporte completo ao usuário da amostra. Existem 47 tipos diferentes de efeito para brincar. Este é um sonho molhado para todos os produtores de música e DJs saberem. Existem muitas, muitas outras características para você descobrir. Ferramentas Disponíveis Um dos
fatores mais importantes na produção musical é a quantidade de sons que eles têm à sua disposição. Ninguém quer as mesmas surras e ferramentas sonoras para cada produção. Há uma infinidade de diferentes seleções de ferramentas de modelos e sequências. Isso manterá a produção e edição de música cheia de variedade e originalidade. Dê uma olhada nas diferentes opções que você tem que
escolher... Drum Machine – Há um total de 24 faixas diferentes usando a máquina de tambores básica. Obtenha algumas batidas doentes acontecendo usando esta ferramenta Track Grid – Use este sequenciador para várias etapas de várias faixas. Aqui, há também 24 peças diferentes para você acessar. Nota Grid – Obtenha mais 24 faixas no total com essas músicas monofônicas. Bateria – Em
seguida, 24 tambores podem adicionar outra camada de apostas doentias em sua música. Obtenha o máximo de resultados da música ao vivo enquanto usa esta seleção. Sintetizador – Uma das melhores ferramentas disponíveis é o sintetizador. Um bom instrumento de sintetizador pode explodir todas as produções musicais em uma verdadeira obra de arte. Não leve essa opção de ânimo leve.
Teclado para piano - Obtenha um pouco mais de energia usando 8 oitavas comutação no piano ao vivo. Agora, a aplicação ficou mais interessante. Existe mais para você descobrir. No entanto, é melhor para você experimentar a ferramenta G Stomper você mesmo para perceber completamente o potencial disponível. Mas isso não é tudo... Há até uma tonelada de diferentes mixers, arranjadores e
editores de áudio para acessar. Com todas essas diferentes ferramentas disponíveis, não é de admirar por que isso é a melhor ferramenta de edição de música ao redor. Pare de desperdiçar tempo e tome G Stomper para você. G Stomper Studio APK Download gratuito Obtenha o aplicativo gratuitamente quando você optar por baixar G Stomper Studio APK a versão mais recente para Android. Esta
versão é o download gratuito completo da ferramenta, juntamente com vários benefícios para tornar o aplicativo conveniente para o seu próprio dispositivo. Isso incluirá economizar ainda mais espaço de armazenamento em um aplicativo grande. Isso permite que você use esta ferramenta com ainda mais aplicativos em seu dispositivo. Isso adiciona uma camada ainda maior de diversidade ao aplicativo.
Finalmente, o aplicativo que nós, amantes da música, estávamos todos esperando. Vá em frente e pegue o G Stomper Beat Studio APK para Android agora! G-Stomper Studio é um aplicativo de música e áudio para Android Download a versão mais recente do G-Stomper Studio Apk [Full] 5.7.2.3 para Android a partir de apkonehack com link diretoOriginal publicado em apkonehack.com em 15 de julho
de 2018. WORK US G-Stomper Studio (Premium / Plugin) - conteúdo multimídia com funcionalidade melhorada. Um aplicativo é uma espécie de máquina de tambores virtuais. Isso significa que os usuários poderão criar música em um dispositivo móvel. Talvez os desenvolvedores fizeram bem que não complicaram a navegação. Tudo é bastante conciso, conveniente e fácil de aprender. Esta ferramenta
mostrará que criar peças modernas e legais não é tão difícil quanto você pensou. Mesmo que você seja um iniciante e nunca tenha encontrado tais utilitários antes, você pode entender tudo em minutos. Não se esqueça de compartilhar suas criações com amigos. Características: Navegação fácil e interface bonita;recursos estendidos;suporte para diferentes formatos;equalizadores e filtros estão
disponíveis. Theo D-I CHÚNG TÔI G-Stomper Studio é uma ferramenta de produção musical, altamente otimizada para apresentações eletrônicas ao vivo com qualidade de estúdio. É uma máquina de bateria/bateria baseada em um sequenciador, um sampler, um sintetizador de performance analógico virtual (VA-Beast), um sequenciador de passos polifônico + monofônico para canções, um
sequenciador de grade de faixa para ritmos, um piano de teclado, 24 almofadas de bateria, um rack de efeitos, uma seção mestre, um mixer de linha e um padrão/arranjos de música ao vivo. Suporte android (4.1 ou acima) Sanduíche de Sorvete (4.0 - 4.0.4), Jujuba (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4.4), Pirulito (5.0 - 0 5.1.1),Marshmallow (6.0 - 6.0.1),Nougat (7.0 - 7.1.1),Oreo (8.0-8.1), Pie (9.0) Pie (9.0)
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