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Hình ảnh nổi bật Hơn 1 triệu hình nền và nhạc chuông được nuông chiều sử dụng hơn 1000 video trên ứng dụng cho bạn Tìm hình nền, hình nền, video cực kỳ dễ dàngBạn có thể chia sẻ, sử dụng hình ảnh, video, nhạc chuông một cách nhanh chóng, thuận tiện áp dụng ZEDGE™ Wallpapers &amp; RingtonesI. Thông tin ứng dụng ZEDGE™ hình nền và nhạc chuôngII. 4 Tính
năng nổi bật của ứng dụng ZEDGE™ wallpapers &amp; nhạc chuông1. Hơn 1 triệu hình nền và nhạc chuông được spoiled để sử dụngZEDGE™ hình nền &amp;amp; Nhạc chuông cung cấp cho người dùng hơn 1 triệu hình nền và nhạc chuông mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn và cài đặt. Tất cả các hình nền và âm nhạc đang chờ đợi mọi thứ được chia thành các chủ đề cụ thể,
giúp người dùng dễ dàng tìm thấy hình ảnh và loại nhạc phù hợp với sở thích của họ. Hơn 1 triệu nhạc chuông và hình nền2. Hơn 1000 video trong ứng dụng để bạn sử dụng. Ngoài ra, hình nền &amp;™ ZEDGE và Ứng dụng nhạc chuông cũng cung cấp cho bạn hơn 1000 video nền, bạn sẽ tha hồ lựa chọn video bạn thích và cài đặt làm video nền, hình nền video là một hình
thức phổ biến hiện nay vì nó rất hấp dẫn người dùng so với hình nền truyền thống. Hơn 1000 video nền để sử dụng3. Tìm kiếm hình nền, hình nền, video là vô cùng dễ dàng tìm kiếm là một tính năng cực kỳ cần thiết cho người dùng, ở phía trước của vô số hình nền vàng, chủ đề khác nhau. Với tiện ích này, người dùng chỉ nhập tên của chủ đề yêu thích của họ và ứng dụng trả
về kết quả của một bộ sưu tập hình nền, video phù hợp với các từ khóa mà người dùng cần. Tìm hình nền là vô cùng dễ dàng4. Bạn có thể chia sẻ, sử dụng hình ảnh, video, nhạc chuông một cách nhanh chóng, thuận tiệnbạn muốn chia sẻ, nếu bạn tìm thấy một hình nền đẹp, video chất lượng hoặc nhạc chuông tốt, nó là hoàn toàn dễ dàng để làm trên ứng dụng. Đơn giản chỉ
cần chọn biểu tượng ba điểm ở góc trên bên phải của màn hình và chọn tính năng chia sẻCó thể chia sẻ hình nền, nhạc chuông dễ dàngZEDGE™ Wallpapers &amp; Ringtones ứng dụng mang lại hơn 1 triệu hình nền và nhạc chuông, với một loạt các chủ đề khác nhau, cùng với hơn 1000 video hình nền của các loại phổ biến hiện nay. Tải về các ứng dụng để dế yêu quý của
bạn sẽ luôn luôn được cập nhật bởi các hình nền độc đáo và âm thanh được cập nhật liên tục với 444 lượt xem Chỉ cần nếu thế giới có thể sử dụng một chút pinch của niềm vui, đến squishmallows với video âm nhạc mới của họ! Kellytoy đã phát hành một jingle và nhạc chuông được gọi là Hello Chúng tôi là Squishmallows, và nó bắt buộc phải đặt một nụ cười trên khuôn mặt
của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu cách tải nhạc chuông và đảm bảo cũng xem video! Tiết lộ: Các thông tin trong bài đăng này đến từ từ thông cáo báo chí của Kellytoy về bài hát Squishmallows mới của cô. Nhưng tôi là một fan hâm mộ Squishmallows lớn, vì vậy không ai phải xoắn cánh tay của tôi để chia sẻ điều này với bạn!  Kellytoy đã công bố việc phát hành một bài hát mới
và nhạc chuông cho squishmallows bán chạy nhất của nó® đồ chơi sang trọng và dòng gối. Xin chào Chúng tôi là Squishmallows được sử dụng tại các sự kiện và hội chợ thương mại, cho nội dung web và phương tiện truyền thông xã hội và cung cấp một soundtrack chịu trách nhiệm về cơ sở người hâm mộ đang phát triển nhanh chóng của nó chịu trách nhiệm về hơn 20 triệu
lượt xem video chỉ riêng trên TikTok. Một video trữ tình có sẵn trên kênh YouTube Squishmallows và nhạc chuông hiện có sẵn để tải xuống miễn phí ở www.squishmallows.com/song trong một thời gian giới hạn. Nhạc chuông cũng sẽ có sẵn để tải về thông qua iTunes. Kellytoy đã thuê ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc Luke Tierney có trụ sở tại Los Angeles, người đã lưu diễn với
tư cách là một nhà soạn nhạc trong hơn 20 năm. Tôi đã viết nhạc cho Mattel, Nickelodeon, The Mighty Morphin Power Rangers và nhiều thương hiệu thanh niên theo định hướng khác, Tierney nói. Giống như hầu hết trẻ em, tôi đã nhìn thấy rất nhiều truyền hình và quảng cáo lớn lên và những bài hát này đã trở thành một phần lớn của nền âm nhạc của tôi. Tierney đã ghi bàn và
chơi tại các địa điểm từ câu lạc bộ đến đấu trường cũng như trên The Tonight Show và cảm thấy rất ở nhà khi viết các bài hát và jingles theo chủ đề. Chúng tôi rất vui mừng để theo đuổi dự án này cho thương hiệu Squishmallows và mong được dẫn dắt người hâm mộ và các nhà sưu tập của chúng tôi với bài hát này, mà chúng tôi tin rằng có một kháng cáo rộng, tương tự như
dòng Squishm sang trọng, nói Kellytoy Giám đốc điều hành Jonathan Kelly. Trong tháng 4, chúng tôi phân phối bài hát 'Hello We're The Squishmallows' trên toàn thế giới cho một mạng lưới rộng lớn các dịch vụ âm nhạc phổ biến và các trang web truyền thông xã hội như iTunes, Apple Music, YouTube Music / Google Play, Amazon Music, Target Music, TikTok, Tidal và nhiều
hơn nữa. Bài hát cũng sẽ có sẵn trong thư viện âm thanh trên Facebook và Instagram. Xem video ở đây! Có sẵn trên iTunes, Apple Music, Spotify, TikTok, Amazon Music, YouTube Music, Google Play, Target Music và nhạc chuông miễn phí khác Có sẵn để tải xuống ngay bây giờ trong một thời gian giới hạn tại Squishmallows.com Hơn 50 triệu squishmallows đã được bán, phát
triển thành một hiện tượng quốc tế kể từ khi chúng được giới thiệu chỉ hơn hai năm trước. Squishmallows quyến rũ, ra mắt vào mùa thu năm 2017, đã mở rộng đến hơn 475 nhân vật và có mặt tại hơn 40 quốc gia. Nó sẽ chỉ nhận được tốt hơn như nhiều nhân vật phải có trong đường ống sẽ được phát hành vào cuối năm nay, bao gồm các chủ đề trái cây ngon, nhẹ nhàng, vải
kết cấu nhẹ nhàng, túi bí ẩn bắt mắt và viên nang, đảo ngược flip-a-mallows (hai squishmallows trong một) và phong cách theo mùa cho mùa xuân, mùa thu và ngày lễ. Squishmallows dao động từ 3,5 inch đến 24 inch với giá bán lẻ được đề xuất dao động từ 0,99 đến 79,99, tùy thuộc vào kích thước và phong cách nhân vật. Một sự thay thế âu yếm cho đồ chơi công nghệ cao và
một món quà tuyệt vời thay thế cho đồ ngọt và hoa, những squishmallows linh hoạt làm cho gối tuyệt vời, máy cắt trước khi đi ngủ, bạn đồng hành du lịch và thậm chí có thể phục vụ như là người bạn tốt nhất trong thời gian cần thiết để làm giảm căng thẳng và lo lắng. Các mỗi nhân vật Squishmallows được chi tiết trên dấu hiệu treo của nó. Dòng độc đáo bao gồm siêu mềm
spandex EF và polyester điền như sưng lên như kẹo dẻo. Duy trì squishmallows là dễ dàng; cho họ nhiều tình yêu, tình yêu, Rửa bằng nước lạnh và lau khô trên lửa nhỏ - và nhớ không ủi nó. Tham gia chương #SquishmallowSquad trực tuyến và theo @Squishmallows theo dõi trên Facebook, Instagram, Twitter và YouTube. Hãy chắc chắn để đọc tất cả các bài viết
Squishmallows của tôi ở đây tại The Jersey Momma! New Squishmallows từ Hội chợ đồ chơi New York 2020 Kellytoy Squishmallows Booth Tour TFNY Kellytoy công bố Squishmallows mới cho Hội chợ đồ chơi New York 2020 Squishmallows: Nơi để tìm, What's Coming, What's New Squishmallows New Holiday Lines cho 2019:Halloween và Giáng sinh Squishmallow Fun!
Kellytoy giới thiệu Squishmallows mới cho tháng 11 2019 Kiểm tra các Squishmallows này tìm thấy thông qua các liên kết liên kết Amazon của tôi, cũng: tải.. Không sử dụng các bản nhạc chung chung như Track 1, Track 2 hoặc Instrumental trừ khi chúng là tiêu đề thực tế của các bài hát hoặc nhạc chuông.3.2. Thông tin bổ sung. Phiên bản tiêu chuẩn của album, bản nhạc hoặc
video nhạc không được chứa bất kỳ thông tin bổ sung nào trong bản nhạc trừ khi cần xác định nội dung. Ví dụ: tiêu đề có thể không phải là Exclusive, Limited Edition, Tone, Alert Tone, Text Tone, Ringtone, Ringtone, Ringtone, E-Release, Digital Only, Digital Download, Digital Single, E-Album, 2 CD Set, With Lyrics, Clips from, Official Music Video, Full Song Video or Full
Version.Do có thể không gửi thông tin phiên bản tiêu đề đã được gửi đến Apple Music hoặc iTunes huy hiệu. Apple Music hoặc iTunes hiển thị một huy hiệu hoặc mờ cho những điều sau đây, do đó, tiêu đề không được bao gồm:Clean VersionExplicit VersionApple Digital MastersCorrectReasonIncorrectNew York Eye &amp; Ear ControlNew York Eye &amp; Ear Control (1964)
Bao gồm ngày phát hànhDawns Welcome to the Club (feat. Ricky J) Dawns Chào mừng bạn đến với Câu lạc bộ - Album (feat. Ricky J) Bao gồm AlbumI'll Be Walking Alone trong một Crowd12. I'll Be Walking Alone in a CrowdIncludes track numberCampus Girl - SingleCampus Girl (Produced By TJ Douglas) - SingleIncludes additional information at the album
levelShadowShadow - Rock Top 40 Indie PopIncludes search termsDraw the LineAerosmith - Draw the LineIncludes artist information3.3. Đĩa đơn. Một album phải được xác định là một đĩa đơn nếu nó chứa một đến ba bài hát, mỗi bài hát ít hơn 10 phút. - Đĩa đơn phải xuất hiện ở cuối đường đua. Nếu - Single không được bao gồm trong bản nhạc, chúng tôi sẽ tự động thêm nó.
Lưu ý: Video không được tính là bài hát.3.4. Eps. Một album phải được xác định là một EP nếu nó có: Một đến ba bài hát với một bài hát có thời lượng ít nhất 10 phút và tổng thời gian chạy từ 30 phút trở xuốngTương tâm bốn đến sáu bài hát có tổng thời lượng từ 30 phút trở xuống- EP phải xuất hiện ở cuối bài hát. Nếu - EP không được bao gồm trong bản nhạc, chúng tôi sẽ
tự động thêm nó. Lưu ý: Video không được tính là bài hát.3.5. Sản phẩm một lần theo dõi. phải có tiêu đề album và bản nhạc phù hợp, bao gồm tất cả dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc đơn. Ngoại lệ duy nhất là thêm - Đĩa đơn vào tiêu đề album. Ngoài ra, tất cả thông tin nghệ sĩ cho các sản phẩm đơn theo dõi được nhất quán giữa các cấp độ album và bản nhạc. Album TitleBusy
Earnin' - SingleTrack TitleBusy Earnin'If một album cung cấp nhiều nội dung hơn phiên bản tiêu chuẩn của album (e.B. các bài hát bổ sung hoặc video thưởng), chỉ định sự khác biệt trong tiêu đề. Nếu phiên bản âm thanh thuần túy của CD+DVD được gửi đến Apple Music hoặc iTunes, tiêu đề album phải bao gồm phiên bản âm thanh thuật ngữ. Album chỉ chứa video nhạc phải
được gọi là VideoAlbum trong phiên bản tiêu đề album. VersionExampleBonus Track VersionSadecessary (Bonus Track Version)Deluxe EditionThe Endless River (Deluxe Edition)Extended VersionTear the Roof Up (Extended Version)Bonus Video VersionMi Quimera (Bonus Video Version)Bonus Digital Booklet VersionFallen Leaves &amp; Dead Sparrows (Bonus Digital Booklet
Version)Phiên bản âm thanhCelebrate - Live At the SSE Hydro Glasgow (Phiên bản âm thanh)3.7. Nhiều phiên bản tài liệu tham khảo. Nội dung yêu cầu nhiều giải thích trong tiêu đề (ví dụ: .B. EPs trực tiếp, nhạc nền, album trực tiếp, v.v.) phải chứa tham chiếu giải thích đầu tiên trong ngoặc đơn (()) với tất cả các tham chiếu bổ sung trong dấu ngoặc đơn ([ ]). Lưu ý rằng bằng
cách cung cấp nội dung sử dụng trường Phiên bản Tiêu đề, dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc đơn sẽ tự động được Apple áp dụng. Track TitleAll of Me (Tisto's Birthday Treatment Remix) [Radio Edit]Track TitleNumb (feat.B. o.B. &amp; Yo Gotti) [Bonus Track]Track Title(Love Is Like A) Heat Wave [Theo phong cách của Martha Reeves]3.8. Một số album và bài hát liên khúc. Nhiều
bài hát trong album hoặc tiêu đề trong trường tiêu đề phải được phân cách bằng dấu gạch chéo. Lưu ý rằng bạn phải đặt một không gian trước và sau khi dấu gạch chéo. Album TitleThe Sunset Sleeps / Hometown Gypsy - SingleAlbum TitleBlonde on Blonde / Blood on the Tracks / Time out of Mind3.9. Định dạng. Định dạng tiêu đề trong một chuỗi phải nhất quán. Mô tả như
Phần và Khối lượng nên được viết tắt là Pt. và Vol. Tiêu đề phải có tiêu đề Tiêu đề, Vol. x và Tiêu đề, Pt. x, trong đó x là một số. Album TitleDead Presidents, Vol. 1Track TitleThe Payback, Pt. 13.10. Theo dõi thông tin phiên bản. Tất cả các bài hát chủ đề được thực hiện bởi cùng một nghệ sĩ trong một album phải là duy nhất, ngoại trừ các phiên bản khác nhau của cùng một ca
khúc, được phân biệt bằng thẻ tư vấn của cha mẹ. Để phân biệt giữa nhiều phiên bản của cùng một tiêu đề, hãy sử dụng các thuật ngữ trong ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc đơn như:Alternate Take (e.B. 1, 2, v.v.). LiveInstrumentalSingle VersionRadio EditSpecial Format Mix (e.B. 12 Mix)ExtendedSession Date Version (e.B. 1947 Version)IncompleteRehearsalBreakdownMale
VersionStandard spellings without abbreviations should be used for title version information.3.11. Phiên bản mới được ghi lại. Khi một ca khúc được ghi lại, tiêu đề phải chứa ghi lại. Một ca khúc mới được ghi lại có thể được ẩn vì lý do biên tập wenn chết ursprüngliche Hit-Version sống trong Apple Music oder iTunes ist. Tiêu đề albumIn the Still of the Night (Phiên bản thu âm
lại)Track TitleIn the Still the Night (Rerecorded)Album TitleThe Legend of the Drifters (Phiên bản thu âm lại)Track TitleStand by Me (Rerecorded)3.12. Phiên bản remastered và bản phối mới của các bản thu âm được phát hành trước đó. Năm remastering nên được bao gồm trong phiên bản tiêu đề để xác định chính xác phiên bản của bậc thầy. Ví dụ: Phiên bản remastered 2017.
Album hoặc bài hát được gọi là remastered trong phiên bản tiêu đề nên được phân phối với ngày phát hành đầu tiên được biết đến của phiên bản gốc của bản ghi âm. Trong trường hợp một bản phối hoàn toàn mới đã được tạo cho một album được phát hành trước đó, album cũng sẽ được phân phối với ngày phát hành đầu tiên được biết đến của phiên bản gốc của album.
Năm của hỗn hợp mới cũng cần được ghi nhận. Ví dụ: 2013 Mix.3.13. Thông tin phiên bản nhạc phim. Nhạc nền và điểm số phải chứa thông tin phiên bản trong tiêu đề album được đính kèm trong dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc đơn. Không nên sử dụng chữ viết tắt của O.S.T. làm phiên bản tiêu đề album hoặc bài hát cho nhạc phim, phim, TV, nhạc kịch hoặc trò chơi điện tử.
Nếu các bản nhạc được biên soạn từ các nhạc nền khác nhau, mỗi bản nhạc phải chỉ định nhạc nền (Từ Tên nhạc phim). Các đĩa đơn từ nhạc phim phải có cùng album và tiêu đề trong Format Track Title (From Movie Name). Bản phối lại nhạc phim không được bao gồm tiêu đề phim nếu tiêu đề không phải từ nhạc phim gốc. Nhạc kịch phải tham khảo năm và địa điểm biểu diễn
hoặc xuất bản. Không sử dụng từ gốc nếu hiệu suất không phải là dàn đầu tiên hoặc xuất bản của sản xuất. Phiên bản tiêu đề albumExampleOriginal Motion Picture SoundtrackInterstellar (Original Motion Picture Soundtrack)Original ScoreGuardians of the Galaxy (Original Score)Music Inspired by the FilmDazed &amp; Bối rối (Âm nhạc lấy cảm hứng từ bộ phim)Original Off-
Broadway CastThe Threepenny Opera (Original Off-Broadway Cast)Original Game SoundtrackDragon Age Inquisition (Original Game Soundtrack)Music from the Original TV SeriesCosmos: A Spacetime Odyssey 1Music videos from music films must contain a title version that refers to the film , chẳng hạn như .B. Từ tên phim). Tiêu đề chính (From The Wizard of Oz
Soundtrack)Flying Theme (From E.T. the Extra-Terrestrial)Luke and Leia (From Return of the Jedi)For Chinese language content, xem 10.5 Format of Title Version Information for Chinese Soundtracks and Scores.3.14. DJ Mixes thông tin phiên bản. Album DJ Mix nên bao gồm một phiên bản theo dõi của DJ Mix trong thông tin phiên bản cấp album. Các bản nhạc hỗn hợp xuất
hiện trên bản phối DJ phải bao gồm phiên bản tiêu đề [Hỗn hợp] sau tất cả các thông tin phiên bản khác. Album TitleBargrooves Summer 2018 (DJ Mix)Album ArtistJon White (Primary)Track TitleCan't Get Enough! (Tiến sĩ Packer Extended Remix) Chúng ta phải đi thôi. Theo dõi ArtistSoulsearcher Packer (Remixer)Eric Mathews (Komponist)Gary Turner (Komponist)Marc
Pomeroy (Komponist)Track TitleCaught Up (feat. Yasmeen) Yasmeen) bởi Morgen Remix] [Mixed]Track ArtistSonny Fodera (Primary)Yasmeen (Featuring)Kings of Tomorrow (Remixer)Sonny Fodera (Songwriter)Yasmeen Sulieman (Songwriter)3.15. Remixes Collections Version Information. Album là bộ sưu tập các bản phối lại của cùng một bản nhạc phải chỉ định điều này
trong tiêu đề album. Để tránh các tiêu đề giống hệt nhau, các tiêu đề phải chứa đủ thông tin về các bản phối lại để phân biệt chúng. Nếu một nghệ sĩ có thể được nhìn thấy trên bài hát gốc, bản phối lại sẽ có tiêu đề (kỳ công. Nghệ sĩ) [Remix]. Nếu một nghệ sĩ không được đưa vào bài hát gốc, bản phối lại sẽ có tiêu đề Title (Remix) [feat. Nghệ sĩ]. Album TitleDancing in the Key of
Life (Remixes)Track TitleDancing in the Key of Life (M.I.K.E. Push Remix)Dancing in the Key of Life (Michael Gin Remix)Album TitleSomebody That I Used to Know (feat. Kimbra) [Ti'sto Remix]Track TitleSomebody That I Used to Know (feat. Kimbra) [Ti'sto Remix]Album TitleAlors trên danse (Remixes) - EPTrack TitleAlors trên danse (feat. Kanye West) [Remix] Alors trên danse
(feat. Erik Hassle) [Remix] Alors trên danse (Solo Remix)3.16 Live Recording Version Information. Nếu âm thanh từ bản ghi trực tiếp, phiên bản tiêu đề phải được chỉ định là Trực tiếp. Nên sử dụng các phiên bản dành riêng cho khu vực (Ao Vivo bằng tiếng Bồ Đào Nha và En Vivo hoặc En Directo bằng tiếng Tây Ban Nha). Không sử dụng Live cho album standup/comedy. Album
trực tiếp, thay thế mất, ghi âm hiếm, ghi âm sớm, chương trình phát thanh, phỏng vấn, và album khác thường được gọi là bootlegs có thể được ẩn do theo quyết định biên tập. Nếu phiên bản chứa thời gian và vị trí, phiên bản sẽ được định dạng là Live at Place, Year/Date. Để video nhạc được phát trực tiếp, âm thanh và video phải khớp và từ cùng một hiệu suất. Cài đặt âm
thanh được ghi âm trước cho các cảnh quay hiệu suất khác nhau không được coi là Live.3.17. Karaoke, Tribute, Japanese Organ, Parody và Cover Version Information. Tiêu đề album không thể bắt đầu bằng tên nghệ sĩ gốc. Ví dụ, Kelly Clarkson: The Bluegrass Tribute không phải là một tiêu đề album được chấp nhận. Thay vào đó, định dạng tiêu đề là The Bluegrass Tribute to
Kelly Clarkson. Album TitleA Tribute to Bob SegerAlbum ArtistsBob Hollis (Primary)South by South (Primary)Album TitleHere Comes the Sun: A Reggae Tribute to The BeatlesAlbum ArtistsSteel Pulse (Primary)The Burning Souls (Primary)Track or Ringtone Titles for cover, organ, parody songs or tribute sing son. Không sử dụng các biểu thức như Ban đầu chạy bởi, Trong phong
cách của, Cống nạp cho, hoặc Cover of. Tiêu đề karaoke có thể tham khảo các nghệ sĩ ban đầu. Bạn phải sử dụng một ngôn ngữ làm rõ để mà người tiêu dùng không tin rằng những nghệ sĩ này đang biểu diễn. Bạn nên sử dụng câu như ban đầu từ ... (tên nghệ sĩ gốc). Tiêu đề của album karaoke Album Karaoke Bài hát phải chỉ ra rằng nó là một phiên bản nhạc cụ hoặc
karaoke. VersionExampleKaraoke VersionGrenade (Phiên bản Karaoke)Phiên bản nhạc cụDon't Stop Believin' (Phiên bản nhạc cụ)Phiên bản karaokéMarguerite (phiên bản karaoké)3.18. Im lặng, ẩn và ma. Các bản nhạc im lặng, ẩn và ma phải được đánh dấu rõ ràng trong tiêu đề của bài hát. Phiên bảnExampleSilent TrackOutro (Silent Track)Hidden TrackA Rockin' Good Way
(feat. Maceo Parker) [Hidden Track]Ghost TrackOpen My Eyes (Ghost Track)3.19. Hiệu suất, Ủng hộ và Split Tracks. Nếu bản nhạc là bản nhạc biểu diễn, bản nhạc đệm hoặc bản nhạc tách, thông tin này phải được bao gồm trong tiêu đề.3.20 Tiêu đề sách. Tiêu đề Tập sách kỹ thuật số phải theo định dạng: Tập sách kỹ thuật số - Tiêu đề album. Tiêu đề.
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