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Handleiding > Een muziek CD opslaan als MP3

Bijgewerkt op 26 juni 2010

Het opslaan van een muziek CD op je computer, noem je ook wel "rippen". Door te
rippen, kun je al je CD's op je computer opslaan en zo de muziek catagoriseren op
bijvoorbeeld artiest of genre. Of bijvoorbeeld zelf een verzamel CD maken!
Benodigde software
In deze handleiding maken we gebruik van de Windows Media Player. Dit programma staat vaak al
geïnstalleerd op een Windows computer. Zoek ernaar in het menu Start. Het kan overigens geen kwaad
het programma eerst te downloaden, zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie hebt.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
Het programma starten
Installeer het programma volgens de instructies. Plaats nu een
muziek CD in de computer en open de Windows Media Player via
het menu Start. Klik vervolgens in de balk bovenin op het tabblad
"Rippen".
Er volgt nu een overzicht van alle nummers die op de CD staan.
Klik met rechts op een titel of artiest om de informatie te
bewerken. Het is aanbevolen eerst op de knop "Albumgegevens
zoeken" te klikken, zodat via internet geprobeerd wordt de juiste
artiest en titel van alle nummers op te zoeken. Voorkeuren instellen Nu alle gegevens van de CD bekend
zijn, kun je enkele voorkeuren instellen. Klik op de pijl onder "Rippen" en kies voor "Meer opties". We
beschrijven hier de drie belangrijkste opties: 1: Onder "Muziek naar deze locatie rippen" stel je in waar de
muziek opgeslagen moet worden. Klik op "Wijzigen" om een map op je computer te selecteren. De knop
"Bestandsnaam" toont een nieuw venster waarmee de
indeling van de naam van het bestand kan worden
aangepast. 2: Onder "Indeling" kun je kiezen welke
compressietechniek moet worden toegepast. Bijvoorbeeld
MP3. 3: Als laatste kun je de audio kwaliteit instellen. Hoe
hoger je de kwaliteit instelt, des te groter het uiteindelijke
bestand zal worden. Over het algemeen klinkt 128 Kbps
voldoende en 192 kbps goed. Bedenk welke kwaliteit je
wilt in verhouding met de hoeveelheid schijfruimte je hebt
op bijvoorbeeld je MP3 speler of harde schijf. Druk
vervolgens op OK om het voorkeurenscherm te sluiten.
Rippen
Klik nu op de knop "Rippen starten" rechts onderin het venster waarna het rippen gaat beginnen. Na dit
proces is de muziek opgeslagen op je computer. Ga naar de opgegeven map om de bestanden te bekijken.
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