MENGUBAH KE JPG GRATIS pdf
1: slazzweb: Merubah Format JPG ke PDF
Layanan online gratis untuk mengubah file PDF menjadi sekumpulan gambar JPG yang teroptimasi. Alat ini
menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dibanding konverter PDF ke JPG lainnya, menyediakan konversi massal
dan menerima file hingga 50 MB.

Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 82 KB saat artikel ini diterbitkan. Ekstrak filenya, lalu klik 2x pada file
tersebut untuk menjalankan aplikasi. Klik Add Files di bagian bawah untuk memasukkan file-file yang hendak
diconvert. File juga bisa dimasukkan dengan cara drag and drop file dari Windows Explorer ke dalam aplikasi.
Klik tombol di bagian Output Path untuk memilih folder yang akan digunakan sebagai lokasi penyimpanan
hasil convert. Jika anda memilih untuk menggabungkan seluruh file menjadi satu PDF, anda mungkin ingin
mengatur urutan filenya terlebih dahulu. Pilih file yang ingin digeser letaknya, lalu klik tombol Move Sel Up
untuk menggesernya ke atas atau klik tombol Move Sel Down untuk ke bawah. Untuk menghapus file, pilih
file yang hendak dibuang lalu tekan tombol Remove Selected. Untuk menentukan ukuran halaman sesuai
selera anda, pilih Specify Page Size. Secara default unit ukurannya adalah inci, tapi bisa dirubah ke cm atau
mm di bagian Unit of Measure paling atas. Untuk memposisikan gambar di tengah halaman, pilih Centered.
Untuk meletakkan gambar di pojok kiri atas, pilih Top-Left Corner. Klik tombol Save PDF untuk mulai
convert. Windows XP, Vista, 7, 8, 8. Download PDF Shaper dari sini , lalu install. Kalau link-nya mati, cari
installernya di situs developernya. Jika internet ON saat instal: Pilih Decline apabila ada tawaran untuk
menginstal software lain. Jika internet OFF saat instal: Drag and drop semua PDF yang ingin diconvert, atur
kualitas output di tab Options, lalu klik Process. Gambar akan otomatis di-convert. Jangan lupa simpan
hasilnya setelah konversi selesai. Buat yang install Foxit, ada cara lain yang lebih mudah: Tunggu konversi
selesai, lalu simpan. Tunggu sampai upload selesai. Tunggu sampai proses konversi selesai. Klik Unduh
sebagai ZIP. Setelah download selesai, ekstrak file tersebut. File juga bisa disimpan ke Dropbox atau PDF.
Kunjungi halamannya di sini. Langkah-langkahnya lebih sederhana lagi dibandingkan dengan yang di atas jadi
tidak saya jabarkan disini. Ikuti saja petunjuk-petunjuknya pada website yang sudah sangat jelas dan juga
tersedia dalam bahasa Indonesia. Jangan khawatir, masih bejibun website lainnya. Kalau sudah kena limit,
berikut website-website sejenis yang bisa dicicipi:
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2: JPG ke Word: Ubah JPG ke DOC atau DOCX online secara gratis - Hipdf
Bagaimana cara mengubah JPG ke PDF. Anda bisa menarik dan menaruh file PDF di dalam kotak, sortir file tersebut,
ubah beberapa pengaturan, dan mulailah untuk membuat file PDF dengan menekan tombol di bawahnya.

Buka link yang tertera diatas. Upload JPG anda berupa foto atau sejenisnya yang nantinya akan anda ubah
menjadi pdf Klik yang bertuliskan pilih file guna untuk mengupload dari hardisk komputer anda. Atau juga
anda bisa menge-DRAG foto anda tersebut dan taruh di kotak yang bertuliskan Taruh gambar disini. Setelah
anda lakukan cara di atas dan berhasil mengubahnya ke PDF dan sudah di upload, setelah itu anda bisa
membuat file PDF sekarang dan setelah itu anda unduh. Dan ini juga menyediakan pengaturan yang nantinya
akan kita gunakan pada hasil konversi file PDF. Yaitu menyediakan pengaturan margin, page size kertas dan
page orientation serta image size. Jika anda minat melakukan convert nya anda bisa mengunjungi link ini:
Pertama anda harus klik link diatas. Setelah itu anda bisa mengklik yang bertuliskan select JPG file guna
untuk mengupload foto yang nantinya akan anda ubah ke pdf. Tekan tombol cancel JPG upload jika anda
ingin membatalkan proses upload. Tunggu lah sampai proses konversi selesai. Setelah itu klik download your
PDF untuk mendownload setelah konversi selesai. Cara ini dilakukan secara online dan membuat anda lebih
mudah untuk menggunakannya jika anda ingin menggunakannya anda bisa kunjungi link ini: Anda masuk link
di atas. Setelah itu anda bisa mengklik unggah file guna untuk dikonversi. Ada juga tombol hapus yang
digunakan untuk menghapus foto yang anda konversi. Setelah anda memasukkan foto yang akan anda unggah
anda bisa mengklik GABUNG guna untuk mengkonversi foto yang telah anda unggah sebelumnya. Selesai
klik unduh file setelah anda berhasil melakukan konversi dan file PDF yang telah dikonversi akan tersimpan.
Untuk cara ini anda bisa menggunakan program adobe photoshop. Program ini juga bisa merubah file JPG
menjadi PDF dengan cara membuka file tersebut menggunakan photoshop, setelah itu anda bisa mengubah
penyimpanan file tersebut. Cara ubah jpg ke pdf menggunakan adobe photoshop: Anda bisa membuka file foto
lalu pilih menggunakan adobe photoshop. Setelah itu anda bisa memberi nama pada kotak file name hasil di
atas. Bagian format, pilih photoshop PDF. Setelah itu save US. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai Cara
Mengubah JPG ke PDF semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain jika artikel
ini bermanfaat ya.
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3: 4 Cara Mengubah JPG ke PDF Mudah dan Cepat BESERTA GAMBAR - Lambe Tekno
Tambahkan file yang ingin Anda konversi dari PDF ke JPG ke "kotak" di atas (seret dan jatuhkan atau gunakan tombol
"Tambah file"), pilih kualitas konversi (Rendah, Sedang, atau Tinggi), dan tekan tombol "Konversi PDF".

Kamis, 5 Jul , Dijamin mudah, praktis, dan gratis! Pada beberapa urusan terkadang kita harus mengirim
sebuah file dengan format yang sudah ditentukan. Seperti saat mendaftar sekolah, melamar pekerjaan , atau
mendaftar beasiswa. Selalu ada permintaan file dengan format khusus seperti harus format PDF. Lalu
bagaimana kalau kamu harus mengirim foto namun harus dalam bentuk PDF? Bisa kok, Jaka tahu solusi dan
bagaimana caranya. Caranya dijamin mudah dan praktis! Tidak perlu instal aplikasi ataupun harus melakukan
root di smartphone. Kamu hanya perlu menyipakan file dan koneksi internet yang baik. Setelah itu akses situs
yang bernama Small PDF. Alamat situsnya yaitu https: Kamu akan menemukan banyak pilihan untuk
mengubah berbagai format file. Caranya dalah dengan tap Pilih File. Setelah itu akan muncul pop-up dan
kamu bisa memilih dan mencari file yang ingin kamu konversi. Bisa dari camera maupun file manager.
Selanjutnya tunggu sampai proses upload selesai. Setelah itu baru kamu bisa mengatur format file PDF,
seperti ukuran, pilih mode portrait atau landscape, dan juga margin foto. Lama atau tidaknya proses ini akan
bergantung dengan seberapa besar size gambar yang kamu konversi. Semakin besar makan akan semakin lama
juga prosesnya. Pastikan koneksi internetmu stabil ya guys, agar proses konversi tidak gagal di tengah jalan.
Setelah proses konversi selesai, maka akan muncul pilihan untuk menyimpan file PDF kamu. Akan ada 3
pilihan, bisa langsung download file-nya, simpan ke akun Dropbox , atau simpan ke akun Google Drive. Baca
juga artikel seputar Konversi File atau artikel menarik lainnya dari Chaeroni Fitri.
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4: Word ke JPEG â€“ Ubah file Word ke Gambar JPEG Online
Berikut cara mengubah PDF ke JPG secara online maupun offline, semuanya akan dibahas secara lengkap. Salah satu
cara convert PDF ke JPG yang paling sering umum adalah dengan menggunakan bantuan tool yang bernama.

Yukk, simak kedua cara tersebut dibawah ini. Disini, saya akan menyarankan beberapa situs online yang
sudah saya coba sendiri dan hasilnya cukup memuaskan. Smallpdf Smallpdf merupakan situs penyedia jasa
konversi jpg ke pdf online yang cukup terkenal di Indonesia. Anda tidak hanya bisa memilih file gambar dari
lokal komputer Anda tetapi juga bisa dari cloud storage. Berikut langkah-langkah konversi jpg ke pdf dengan
Smallpdf: Pilih gambar dari komputer Anda yang akan dikonversi ke pdf Anda dapat memilih lebih dari satu
gambar. Setelah gambar yang akan dikonversi selesai diunggah. Sekarang, gambar Anda sudah selesai
dikonversi menjadi pdf. Situs ini melakukan konversi tanpa batas ukuran file, tanpa registrasi dan tanpa
watermark. Ilovepdf Ilovepdf merupakan situs penyedia jasa konversi jpg ke pdf berbahasa Inggris online
yang memiliki interface yang clean dan simple. Buka situs Ilovepdf di https: Disini Anda bisa mengatur
orientation dan margin. FoxyUtils FoxyUtils merupakan situs penyedia jasa konversi jpg ke pdf berbahasa
Inggris online selain Ilovepdf. Anda harus memiliki akun dan masuk ke akun tersebut untuk bisa
menggunakan FoxyUtils. Selain itu, Anda juga bisa mengirim file pdf tersebut ke orang lain melalui alamat
email yang dimasukkan di kotak yang tersedia ditandai dengan kotak merah. Disini, saya akan menyarankan
beberapa aplikasi yang sudah saya coba sendiri dan hasilnya cukup memuaskan. Anda bisa mengonversi
banyak gambar kedalam satu PDF dengan aplikasi ini. Cukup download aplikasinya disini dan install aplikasi
ini PC Anda untuk menggunakannya. Setelah gambar berhasil diunggah, Anda dapat mengatur tempat
penyimpanan file PDF di kotak Output Path, klik Browse dan pilih direktori tujuan. Anda dapat mendownload
Foxit Reader melalui link ini. Berikut langkah-langkah konversi jpg ke pdf dengan Foxit Reader: Pilih gambar
yang akan dikonversi ke PDF. Secara otomatis, aplikasi Foxit Reader akan terbuka dan menampilkan tampilan
pdf dari gambar tersebut. Klik ikon save yang ditunjuk oleh panah merah untuk menyimpan file PDF.
Umumnya pengguna windows pasti memiliki Microsoft Word. Karena itu, cara yang satu ini tentu lebih
mudah bagi Anda. Berikut langkah-langkah konversi jpg ke pdf dengan Microsoft Word: Buka Microsoft
Word Anda. Gambar yang Anda masukkan akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini Anda bisa mengatur
orientasi halaman, margin, ukuran gambar dan yang lainnya. Lalu, simpan dokumen dengan mengklik ikon
Save yang ada di pojok kiri atas seperti yang ditunjuk oleh panah merah. Maka akan tampil jendela Save As,
masukkan nama dokumen di kotak File Name. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
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5: PNG â‡„ JPG â€“ Ubah PNG ke JPG dan Sebaliknya
Inilah beberapa cara mengubah JPG ke PDF dengan sangat mudah secara online maupun tanpa aplikasi apapun
(offline). Adakalanya kita ingin melakukan convert dari JPG ke PDF untuk keperluan pembuatan dokumen seperti ebook
atau hal lainnya.

Advertisement Mungkin kamu pernah mengalami ketika memiliki file JPG hasil scan yang biasanya berupa
scan KTP, Ijazah untuk melamar perkerjaan tetapi yang diminta untuk dikirimkan adalah dalam bentuk PDF,
oleh karena itulah kita harus convert terlebih dahulu file JPG tersebut sebelum dikirimkan via email. Cara
Convert JPG ke PDF Online Ada banyak situs online yang menyediakan layanan untuk mengkonversi gambar
ke PDF online secara gratis dan tanpa batasan, dan jika mencari yang terbaik berikut ini adalah beberapa situs
yang pernah saya coba dengan hasil yang cukup optimal. Tunggu sampai file gambar sukses terupload, dan
jika ingin mengubah banyak file sekaligus maka ulangi langkah ke 2. Setelah semua gambar sukses diupload,
klik Buat PDF anda sekarang. Terakhir jika sudah selesai, kamu bisa langsung download hasilnya ke PC B.
Setelah file gambar yang ingin kamu convert sukses diupload semua, kemudian klik Convert to PDF. Terakhir
kamu bisa langsung download atau simpan file tersebut ke DropBox maupun Google Drive. Cara Mengubah
File Gambar JPG Menjadi PDF Offline Jika kamu tidak memiliki koneksi internet yang cukup stabil atau
memang lebih suka memilih untuk melakukan proses konversi di PC sendiri maka salah satu cara yang bisa
kamu pilih adalah dengan menggunakan Foxit Reader, berikut panduannya. Foxit Reader adalah salah satu
aplikasi pembaca file PDF namun memiliki banyak fitur menarik yang tidak dimiliki oleh software sejenis,
salah satunya adalah dapat digunakan untuk mengubah berbagai file menjadi PDF dengan mudah jadi bukan
hanya berupa gambar, tetapi bisa juga MS Word , Excel maupun Powerpoint, dan berikut adalah panduannya.
Download dan install aplikasi Foxit Reader di PC kamu. Untuk link download bisa kamu baca disini. Buka
Windows Explorer kemudian, pilih gambar yang ingin kamu rubah â€” Klik Kanan lalu pilih Kemudian
aplikasi Foxit Reader akan terbuka, terakhir klik icon save untuk menyimpan file tersebut. Foxit Reader
memang cukup simpel dan mudah digunakan, tetapi aplikasi ini memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat
digunakan untuk mengubah 1 file saja, jadi jika ingin convert banyak file sekaligus sebaiknya pilih 2 layanan
online diatas. Jika pilih banyak file caranya select semua file tersebut lalu klik kanan â€” Print. Beri nama
kemudian Save, selesai. Pilih PDF from image. Pilih Gallery seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Setelah
galeri terbuka silahkan kamu cari file gambar maupun foto yang akan dijadikan sebagai pdf. Selanjutnya
tentukan lokasi folder untuk menyimpan hasilnya, lalu Select. Tunggu beberapa saat, selesai Kelemahan cara
ini adalah kita hanya bisa ubah satu file dalam sekali proses. Alternatif lain agar hasilnya bagus adalah dengan
memilih cara ke-3 yaitu melalui menu Print, karena saat akan mencetak ke pdf kita bisa sesuaikan ukuran
gambar maupun layoutnya sehingga gambar tidak akan melebar atau diperbesar otomatis. Kesimpulan Yang
terbaik saat ingin mengubah JPG ke PDF adalah melakukannya dari PC melalui menu print seperti yang saya
tunjukan pada cara no 3, tetapi sebelumnya kita harus install aplikasi pdf reader atau virtual printer pdf.
Kenapa cara no 3 adalah yang terbaik? Itulah kumpulan cara untuk mengubah file gambar JPG menjadi PDF
dengan mudah, dan pilih yang mana itu tergantung kebutuhan kamu sendiri.
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6: 6 Cara Mengubah File JPG ke PDF secara Online dan Offline
Cara terbaik mengonversi file PDF Anda ke JPG dalam sekejap. % gratis, aman serta mudah digunakan! Convertio â€”
alat online canggih yang menyelesaikan masalah dengan file apa pun.

Yuk, simak kedua cara tersebut dibawah ini. Nah, saya akan menyarankan beberapa situs online yang sudah
saya coba dan hasilnya cukup memuaskan. Anda tidak hanya bisa memilih file gambar dari lokal komputer
Anda tetapi juga bisa dari cloud storage. Setelah PDF yang akan dikonversi selesai diunggah. Hasil konversi
dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Hasil konversi dapat dilihat pada gambar dibawah ini B. Anda bisa
memilih file gambar dari lokal komputer Anda dan cloud storage. Setelah konversi selesai, secara otomatis
Anda diminta menyimpan file zip yang berisi gambar di komputer Anda. Ekstrak file zip tersebut dan hasilnya
akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini. Buka situs FoxyUtils melalui link berikut ini. Anda harus
memiliki akun dan masuk ke akun tersebut untuk bisa menggunakan FoxyUtils. Anda juga bisa mengirim file
ke Dropbox atau Google Drive melalu tombol Sent to. Selain itu, Anda bisa mengirim file tersebut ke orang
lain melalui alamat email yang dimasukkan di kotak yang tersedia ditandai dengan kotak merah. Setelah
mengklik tombol Download, secara otomatis Anda diminta menyimpan file zip yang berisi gambar di
komputer Anda. Setelah selesai mendownload file, ekstrak file zip tersebut dan hasilnya akan terlihat seperti
pada gambar dibawah ini. Disini, saya akan menyarankan beberapa aplikasi yang sudah saya coba sendiri dan
hasilnya cukup memuaskan. Cukup download aplikasinya disini dan install aplikasi ini PC Anda untuk
menggunakannya. Pilih lokasi penyimpanan Anda, disini saya memilih Desktop. Setelah itu, pilih OK. Setelah
proses selesai, Anda diberi pilihan untuk langsung membuka file atau membuka lokasi penyimpanan file. Nah,
hasil konversinya akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini. Kalau saya pribadi sih lebih memilih yang
online saja, karena saya tidak perlu menginstall software atau aplikasi tambahan. Semoga bermanfaat dan
selamat mencoba.
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7: JPG ke PDF â€“ Ubah Gambar JPG ke PDF Online
Cara terbaik mengonversi file DOC Anda ke JPG dalam sekejap. % gratis, aman serta mudah digunakan! Convertio â€”
alat online canggih yang menyelesaikan masalah dengan file apa pun.

Nitro Reader Anda tidak perlu menguasai semua cara yang saya bagikan, silahkan sesuaikan saja dengan
kebutuhan dan kondisi Anda. Oleh karena itu alangkah baiknya Anda baca terlebih dahulu satu per satu cara
yang saya jelaskan supaya Anda bisa memilih cara yang tepat, karena masing-masing cara memiliki kelebihan
dan kekurangan. Cara Mengubah File JPG ke PDF secara Online Ini sangat cocok bagi Anda yang tidak mau
ribet memasang software karena semua cara online ini bisa dilakukan tanpa software apapun yang Anda
butuhkan hanyalah koneksi internet dan browser karena kita akan menggunakan aplikasi berbasis situs yang
mampu mengubah file JPG menjadi PDF. Bagi Anda yang tidak memiliki perangkat komputer atau sedang
malas pergi ke warnet, Anda bisa menggunakan cara ini melalui ponsel Android. Ikuti langkah-langkahnya
menggunakan browser yang ada pada ponsel Anda entah itu Google Chrome, Firefox, ataupun browser
bawaan ponsel. Apabila sudah terbuka silahkan pilih tombol Pilih file yang berada di bagian tengah halaman
kemudian pilih semua file JPG yang ingin diubah menjadi PDF lalu pilih Open. Tunggu sampai proses upload
selesai. Jika sudah selesai nanti akan tampak halamannya seperti pada gambar di bawah. Di sana Anda bisa
melakukan beberapa pengaturan melalui bagian yang saya lingkari dengan garis merah pada gambar di bawah,
jika tidak diperlukan biarkan saja. Apabila proses perubahan telah selesai Anda akan diarahkan ke halaman
untuk mengunduh hasilnya. Silahkan pilih tombol Unduh File Sekarang untuk mengunduh hasilnya. Silahkan
lihat hasilnyaâ€¦ 2. Apabila semua file sudah di upload selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman seperti
pada gambar di bawah. Silahkan atur orientasi file dan margin sesuai keinginan. Tunggu sampai proses
converting selesai. Setelah itu akan muncul secara otomatis pop up untuk mendownload hasilnya atau jika
tidak muncul pop up silahkan pilih Download PDF. Selesai, silahkan lihat hasilnya. Beberapa pengaturan yang
tersedia juga lebih lengkap, Anda bisa mengatur margin, orientasi halaman, ukuran halaman, dan ukuran
gambar. Kemudian sesuaikan bagian Margin, Page orientation, Page size, dan Image size. Jika sudah sesuai
silahkan pilih Convert to PDF. Tunggu sampai proses convert selesai. Nanti akan muncul tombol Download
your PDF, silahkan pilih tombol tersebut untuk mendownload hasilnya. Situs mana yang terbaik? Cukup sulit
untuk memilih yang terbaik karena tiga situs diatas memang dilengkapi dengan alat pengaturan yang cukup
lengkap. Cara Mengubah File JPG ke PDF secara Offline Bagi Anda yang tidak memiliki akses internet pada
perangkat komputer lebih baik gunakan software, karena dengan menggunakan software Anda bisa mengubah
file kapan saja tanpa akses internet. Tapi sayangnya cara ini tidak bisa Anda lakukan di Android karena
sotware yang saya bahas hanya bisa bekerja pada perangkat komputer saja. Ada banyak sekali software yang
bisa Anda gunakan ada yang berbayar ada juga yang gratis, akan tetapi saya hanya akan mengulas beberapa
software yang menurut saya paling bagus untuk dicoba. Microsoft Word Siapa yang tidak kenal Microsoft
Word? Di sini saya menggunakan Microsoft Word apabila Anda menggunakan versi yang berbeda silahkan
menyesuaikan saja karena caranya tidak jauh beda. Silahkan buka software Microsoft Word kemudian buat
lembar kerja baru. Silahkan atur terlebih dahulu posisi gambar agar sesuai. Jika sudah pilih menu FILE yang
berada di pojok kiri atas maka Anda akan diarahkan ke halaman seperti gambar di bawah. Selanjutnya akan
muncul pop up seperti gambar di bawah, pastikan pada bagian Save as type diatur menjadi PDF jika sudah
pilih tombol Publish untuk menyimpan hasilnya. Software ini menyediakan versi gratis dan berbayar, jika
Anda hanya ingin mengubah file JPG saja versi yang gratis saja sudah cukup. Silahkan download terlebih
dahulu software Foxit Reader kemudian lakukan instalasi seperti biasa. Apabila software telah terpasang
dengan baik, silahkan simak langkah-langkahnya berikut ini. Silahkan pilih file gambar yang ingin diubah
apabila file lebih dari satu blok semua kemudian klik kanan lalu pilih opsi Convert to PDF-in Foxit Reader.
Setelah itu Anda akan diarahkan secara otomatis ke aplikasi Foxit Reader, untuk menyimpan hasilnya silahkan
pilih ikon Save yang berada di bagian pojok kiri atas aplikasi nanti akan muncul pop up Save As silahkan pilih
Save. Nitro Reader Software terakhir yang paling Sipitek rekomendasikan adalah Nitro Reader, fungsinya
hampir sama dengan Foxit Reader akan tetapi ukuran aplikasi ini lebih kecil. Silahkan download terlebih
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dahulu aplikasi Nitro Reader kemudian lakukan instalasi seperti biasa. Silahkan cari gambar yang ingin diubah
apabila gambar lebih dari satu blok semua lalu klik kanan kemudian pilih opsi Print. Setelah memilih opsi
Print Anda akan diarahkan ke aplikasi Print Pictures seperti pada gambar di bawah silahkan sesuaikan Paper
sieze Quality sesuai keinginan. Anda juga bisa mengatur posisi gambar melalui pilihan yang ada di sebelah
kanan. Apabila sudah selesai pilih tombol Print. Selanjutnya akan muncul pop up seperti gambar di bawah
silahkan pilih Save untuk menyimpan hasilnya. Software mana yang terbaik? Masing-masing software
memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila Anda ingin mengubah lebih dar satu file JPG gunakan saja
Microsoft Word atau Nitro Reader karena kedua aplikasi ini bisa mengatur letak file supaya menjadi satu
halaman. Gunakan Foxit reader sebagai alternatif jika kedua software tersebut tidak bekerja di perangkat
komputer Anda, karena software ini hanya bisa mengubah satu file gambar menjadi satu halaman, tidak bisa
menjadi beberapa file gambar dalam satu halaman. Demikian artikel kali ini semoga bisa membantu.
8: PDF ke JPG: konversi PDF ke JPG secara online gratis
Perangkat online gratis ini mengubah berkas TIFF ke bentuk JPG yang dioptimalkan. Pernagkat ini menghasilkan
kualitas tinggi tetapi dengan berkas JPG yang kecil, kualitasnya melebihi konverter TIFF ke JPG manapun.

9: Word ke PDF - Konversi DOC anda ke PDF secara online dan gratis
Pengubah JPG menjadi PDF online ini menggabungkan beberapa gambar menjadi satu dokumen PDF dengan gratis.
Selain JPG/JPEG, alat ini mendukung penyatuan gambar PNG, BMP, GIF, dan TIFF.
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