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As pessoas adoram ouvir audiobooks hoje em dia. Entre tantos fornecedores de
livros de áudio, Audible.com deve ser sua primeira escolha por causa dos
180.000 títulos, os grandes narradores e grandes descontos. Como uma moeda
tem dois lados, você também descobrirá que o Audible emprega o esquema de
DRM para restringir seus audiobooks a reproduzir em sistemas muito limitados.
Como um verdadeiro amante de audiobooks, isso é realmente intolerável. Como
romper as restrições de DRM e reproduzir seus audiobooks comprados em
qualquer sistema que você quiser? Neste artigo, apresentarei a maneira mais
fácil de converter o Audible AAX em MP3 no Mac. Isso é converter AAX para
MP3 no Mac com o Epubor Audible Converter.

Por que escolher o Epubor Audible Converter?
Fácil de usar—Com uma interface clara, e sem complicações, os usuários não
precisam de nenhum guia complexo para aprender a usar o software.
Velocidade de conversão mais rápida—Adotando a tecnologia especial, o
Epubor Audible Converter pode trabalhar a uma velocidade de 60X para
converter os livros Audible em outros formatos.
Conversão em lote—Você tem mais de um livro Audible no seu computador?
Basta adicionar todos eles ao Epubor Audible Converter, pois o Epubor Audible
Converter pode manipular audiobooks Audible em lote.
Vários formatos de saída—o Eubor Audible Converter permite converter o
áudio aax/aa to MP3 or M4B.

Facilmente separar livros audíveis —Eubor Audible Converter permite que
você separe livros audíveis no tempo, por capítulos ou em segmentos como sua
exigência.

Como converter Audible AAX para MP3 no Mac?
Etapa 1. Instale o Conversor Audível do Epubor

Etapa 2. Add audible books to Audible Converter
Antes de tudo, execute o Epubor Audible Converter. E então arraste e jogue o
Audible AAX audiobooks para a interface do Epubor Audible Converter. Ou
apenas click no "+Adicionar“ e navegue até a pasta onde está o arquivo onde
você fez o download para adicioná-lo.

Dicas Adicionais:
Se você quiser dividir seus livros audíveis por tempo, por capítulo ou em
segmento, simplesmente clique no ícone "opção" e selecione a maneira que
você quer dividir e clique em "OK". Se você quiser aplicar essa opção de divisão
a todos os livros audíveis, marque a caixa de seleção antes de "Aplicar a todos"
e, em seguida, clique no botão "OK".

Etapa 3. Remover DRM de Audible AAX e converter AAX
para mp3 Mac
Selecione MP3 como o formato de saída e, em seguida, clique no botão
"Converter para MP3" no botão central da interface. O Epubor Audible Converter
começará a remover o DRM do livro audível, além de converter livros audíveis
em MP3. Combina a decodificação e a conversão como um todo. Quando a
conversão terminar, você verá "Covertido" no final de cada título.

Ao mesmo tempo, a pasta armazenada nos audiobooks convertidos será exibida
automaticamente. Você também pode clicar em "Pasta de saída" para abrir a
pasta que contém seus livros audíveis MP3 convertidos.

Agora você tem os audiobooks MP3 convertidos. Você está livre para reproduzilos em qualquer sistema compatível com mp3. Quer saber como converter aa
audível para mp3? por favor leia o Guia Oficial para converter Audible para MP3.

