Najlepsze aplikacje do słuchania audiobooków na Androida
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Piątek, 17 Listopad 2017 15:30

Lektura w nieco innej formie.
{reklama-artykul}
Audiobooki to ciekawy sposób na poznawanie nowych lektur, jeżeli nie mamy czasu na
tradycyjne czytanie książek. Słuchać możemy bowiem np. w drodze do pracy czy na uczelnię. Z
pomocą przychodzą w tym przypadku aplikacje na Androida, które zostały zaprojektowane
właśnie z myślą o audiobookach.
Poniżej prezentujemy kilka najlepszych naszym zdaniem propozycji. Wybraliśmy trzy
programy, które umożliwiają odtwarzanie audiobooków bez zabezpieczeń DRM, pochodzących
z lokalnej biblioteki. Wskazujemy też dwie aplikacje, które umożliwiają zakupienie audiobooków
lub słuchanie ich w ramach abonamentu.

Voice Audiobook Player

Pierwszą polecaną propozycją jest Voice Audiobook Player. To prosta i w pełni darmowa
aplikacja, oferująca wyłącznie najważniejsze funkcje.
Aplikacja charakteryzuje się przejrzystym i przyjemnym dla oka interfejsem. Wystarczy dodać
folder z audiobookami, by wyświetliły się one w programie.
Funkcje zostały ograniczone do minimum. Jest oczywiście możliwość dostosowania szybkości
odtwarzania audiobooków. Program zapamiętuje, w którym miejscu skończyliśmy. Pozwala
także na wstrzymanie odtwarzania po określonym czasie. Twórcy zadbali również o zakładki,
które umożliwiają wygodną nawigację pomiędzy fragmentami książek.

Voice Audiobook Player

Smart Audiobook Player

Smart Audiobook Player to zdecydowanie najlepsza i najbardziej rozbudowana aplikacja do
odtwarzania audiobooków zlokalizowanych w lokalnej bibliotece. Narzędzie oferuje sporo
funkcji i ustawień.
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Możliwe jest oczywiście dostosowanie prędkości odtwarzania. Są też zakładki, a nawet
możliwość pobrania okładek z sieci. Do tego klasyfikacja książek (nowa, przeczytana,
nieprzeczytana) i wygodny widżet do obsługi odtwarzacza.
Użytkownik może nawet tworzyć listy postaci dla książek, które właśnie słucha. Możliwości jest
całkiem sporo.
Aplikacja jest dostępna za darmo przez pierwsze 30 dni. Później jej funkcje są ograniczane.
Wykupienie wieczystej licencji to koszt 8,89 zł. Zdecydowanie warto!

Smart Audiobook Player

Audiobook Player

Jeżeli nie chcemy płacić, kolejną darmową pozycją jest Audiobook Player. Aplikacja
charakteryzuje się przyjemnym dla oka interfejsem i szeregiem przydatnych funkcji. Odtwarza
wyłącznie audiobooki z lokalnej biblioteki.
Narzędzie przy pierwszym uruchomieniu skanuje smartfon w poszukiwaniu audiobooków.
Odtwarzacz obsługuje rozdziały zapisane w formacie M4B. Są też zakładki i możliwość
dostosowania prędkości odtwarzania.
Aplikacja posiada timer, który wyłącza odtwarzanie po określonym czasie. Może to być kilka
minut lub np. koniec obecnego rozdziału.

Audiobook Player

Audioteka

Audioteka to aplikacja połączona ze sklepem o tej samej nazwie. Z poziomu narzędzia
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możemy odsłuchiwać książki zakupione właśnie w tym serwisie. Jest to zatem ciekawa
propozycja dla osób, które nie posiadają własnej biblioteki audiobooków.
W serwisie znajdziemy ponad 6 tysięcy książek w polskiej wersji językowej. W bibliotece
znajdziemy też setki darmowych pozycji, które możemy słuchać bez dodatkowych kosztów.
Aplikacja posiada funkcję drzemki czy chociażby dostosowywania prędkości odtwarzania.
Możliwe jest też pobieranie audiobooków w tle i słuchanie w trybie offline.

Audioteka

Storytel

Storytel działa na podobnej zasadzie jak Audioteka – aplikacja jest zintegrowana z serwisem
internetowym. W tym jednak przypadku możemy skorzystać z opcji abonamentu, która w
ramach jednej miesięcznej opłaty daje nam dostęp do ogromnej bazy audiobooków.
Aplikacja umożliwia odtwarzanie audiobooków w trybie offline, po ich uprzednim pobraniu. Jest
też funkcja sleep, która wstrzymuje słuchanie po wykryciu, że użytkownik zasnął.
Storytel oferuje możliwość tworzenia własnych zakładek i notatek. Są też tematyczne listy
książek i filtrowanie z wykorzystaniem różnych kryteriów. Cena miesięcznego abonamentu
wynosi 29,90 zł.

Storytel
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