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RAR Premium é um programa de compressão original, gratuito, simples, simples e rápido, compressor, assistente, extrator, gerenciador e até mesmo um explorador de arquivos básico. RAR pode criar arquivos RAR e ZIP e unzip RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ. A lista de recursos inclui comando de reparo
para arquivos ZIP e RAR corrompidos, função de referência compatível com referência RARLAB WinRAR, log de recuperação, recuperação e volumes regulares, criptografia de arquivo sólido, usando vários núcleos de CPU para comprimir dados. Além dos arquivos ZIP padrão, o recurso de descompressão suporta
ZIP e ZIPX com compactação BZIP2, LZMA e PPMd. O comando Unrar está disponível para todas as versões dos arquivos RAR, incluindo o mais recente RAR5. Os formatos de arquivo UDF e ISO ISO9660 podem ser descompactados. Mais sobre Rar Premium: RAR é um aplicativo útil e seguro, com ele, você poderá
desempacotar ou compactar arquivos. É ideal para salvar arquivos com menos bytes, economizando espaço no dispositivo. Se você já está acostumado a usar o Winrar no seu desktop, você sabe a importância de ter um compactador rar ou zip ou depressor de arquivos, mesmo no seu dispositivo Android, os recursos
e necessidades serão os mesmos, pois hoje os dispositivos móveis são quase tão completos quanto desktops. Baixe também: Tasker APK - Automate AndroidSee também: NetGuard Pro APK - Bloquear acesso à internetVocê pode gostar: Malwarebytes Premium APK - Anti-Malware 2019 Quais as novidades da nova
versão do Rar Premium Mais atalhos para o teclado físico: Ctrl + C - cópia; Ctrl + X - corte; Ctrl + V - pasta; Veja a lista completa no assunto de Teclado Físico e Mouse em RAR Help. Corrigimos uma falha no processamento de arquivos RAR5 corrompidos. A Play Store RAR é gratuita, mas você precisará desembolsar
US$ 7,99 para atualizar para o rar premium. Aqui você baixa o Rar premium grátis! Capturas de tela Links patrocinados por página de download Lista de recursos incluem comando de reparo para arquivos ZIP e RAR danificados, recurso de benchmark compatível com o benchmark WinRAR da Rarlab, registro de
recuperação, recuperação regular e de volume, criptografia, arquivos sólidos, utilizando várias cores de CPU para comprimir dados. Além disso, para arquivos ZIP padrão, o recurso unzip suporta ZIP e ZIPX com compactação BZIP2, LZMA e PPMd. O comando Unrar está disponível para todas as versões dos arquivos
RAR, incluindo o mais recente RAR5. Os formatos de arquivo ISO e ISO9660 podem ser descompactados. Se você quiser nos ajudar a traduzir RAR para o seu idioma, baixe RAR para arquivos de idioma Android na seção extras RAR de www.rarlab.com e siga instruções em readme.txt. Obrigado. Novidades: Reparar
a eficiência do comando melhora para os arquivos RAR5 protegidos pelo registro de recuperação. Agora ele pode detectar exclusões e inserções de tamanho ilimitado também como dados mistos, incluindo dados retirados de vários arquivos protegidos de registros de recuperação juntos em um único arquivo em
qualquer ordem. O RAR não conseguiu restaurar o tamanho do dicionário salvo no perfil de compressão, de modo que o tamanho padrão foi usado em vez disso. Travamentos fixos ao desempacotar arquivos RAR corrompidos. Erros de checkum podem ser relatados incorretamente para alguns arquivos GZIP válidos.
Os botões Colar e Remover botão de colar aparecem na barra de ferramentas depois de copiar arquivos na área de transferência. Você pode usar o botão Colar em vez do menu de atalho para colar arquivos. O menu pop-up do Comando de Pasta está disponível para. Pressione por muito tempo o botão Colar para
ver os nomes dos arquivos para colar. Os principais itens da lista de arquivos exibem cartões SD tamanhos totais e gratuitos para pastas e tamanhos descompactados e embalados para arquivos. Suporte de extração adicionado para arquivos ZIP e ZIPX usando o algoritmo de compressão XZ. Se os arquivos zip ou
ZIPX contiverem algum algoritmo, exceto a Loja Regular ou Deflate, o nome do algoritmo aparecerá na versão para desempacotar campos de diálogo de informações de arquivamento. Corrigimos um crash ao reparar um único volume do arquivo ZIP mutivolume. Adicionada uma mensagem de aviso quando exibida
conteúdo em arquivos truncados. Página 2 WinRAR para Android 6.00.96 Uma maneira fácil de gerenciar seus aplicativos Tudo o que você precisa para trabalhar com arquivos compactados Instale qualquer APK em seu Android O gerenciador oficial de arquivos do Google para Android facilmente sincroniza seu
computador com o seu Samsung Galaxy Um administrador simples, mas eficaz para o Android Menu » Aplicativos » Ferramentas » Winrar V1.1 3.8 MB APK SIGA-NOS Para todos os usuários de computador, seja um Windows ou um Pc Linux ou um Linux , entre as ferramentas que você nunca falta, encontramos o
compressor. Não importa o que aconteça, o importante é abrir e gerar arquivos compactados, pelo menos com os dois formatos mais utilizados: ZIP e RAR. E como são formatos usados em muitas situações, também é conveniente ter um programa de compressão para trabalhar com eles em smartphones e tablets
Android. O que temos aqui é o RAR for Android, um APK que nos permite abrir e criar arquivos compactados com a segurança de que podemos trabalhar com eles a partir de qualquer outro dispositivo móvel ou computador. Um compressor simples, leve e rápido O que temos aqui é um abridor de arquivos comprimido,
com uma interface muito simples e opções de uso completamente claras, que permite que todos os usuários abram e criem arquivos compactados em segundos. Através do seu navegador, podemos explorar todas as pastas do nosso dispositivo móvel e adicionar qualquer arquivo ou documento para sua compactação
ou selecionar o que já está comprimido para ser extraído. Uma ferramenta necessária para trabalhar com seus arquivos de smartphone. Uma das principais virtudes do aplicativo RAR para Android é o fato de que ele não se limita a esse formato ou zip, vai um pouco mais longe, pois permite trabalhar com outros
complementos não tão comuns, mas também muito utilizados. Confira as principais características que podemos encontrar nesta ferramenta de compactação: Crie arquivos compactados em RAR e ZIP. Extração de arquivos compactados no formato RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO e ARJ. Restaurar arquivos
corrompidos no formato ZIP e RAR. Uso de vários núcleos para compactação de dados. Criptografia de arquivos compactados. Como você pode ver, esta ferramenta não se limita a comprimir e desempacotar arquivos, mas também recursos voltados para a restauração, sem esquecer aqueles que visam oferecer maior
segurança e privacidade com as informações que trabalhamos. Trabalho.
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