Situs download film gratis untuk android

Yukampus.com – Situs donwnload film Android. Film menjadi salah satu hiburan di saat kita jenuh atau bosan. Dengan menonton film, barangkali perasaan hati kita bisa menjadi lebih tenang. Saat ini, nonton film bisa dilakukan di Hp Android. Beda dengan dulu di mana kita harus datang ke bioskop dan membayar mahal untuk menonton satu film.
Sekarang, melalui Hp kita bisa mendownload banyak film secara gratis, full movie dan yang terpenting memiliki kualitas gambar tinggi baik itu 360p, 480p, 720p, 1080p atau HD. Situs Download Film di Hp Pada kesempatan ini saya akan merekomendasikan situs-situs downlaod film lewat Hp Android gratis, terbaik dan selalu update setiap hari.
Situs-situs ini saya pilih karena menurut saya isinya sangat lengkap dan mudah untuk didownload. 1. Madavone Madavone adalah situs download film lewat Hp. Situs ini memiliki tampilan yang sangat responsive. Kita dapat mendownload film dari situs ini melalui Hp, tablet atau komputer yang memiliki ukuran layar berbeda. Buka: Madavone –
Download Film 2. Dunia21 Siapa yang tidak kenal dengan Dunia21. Namanya dulu adalah LayarKaca21. Karena domainnya sering diblokir sama pemerintah makanya mereka terus gonta ganti domain. Oleh karena itu di postingan ini saya tidak akan mencantumkan link dunia21. Namun kalian tentu tahu bagiamana lengkapnya film yang ada di dunia
21 mulai dari film barat, marvel, disney, asia, eropa dan lain-lain. Untuk mendownload film di dunia21 pun dapat dilakukan dengan mudah dan nyaris tanpa iklan. Sangat gratis. 3. Bioskop Keren Nah ini adalah situs download film lengkap untuk kategori Indonesia. Di situs tersebut selain ada film Indonesia, ada juga film-film barat, Korea, Thailand,
Jepang, China dan lain-lain. Pokoknya lengkap. Sama dengan Dunia21, situs ini sering gonta-ganti domain sehingga saya tidak mau mencantumkan linknya di artikel ini. Silahkan cari melalui mesin pencari Google dengan kata kunci bioskop keren. 4. MovieGan Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa situs ini adalah situs untuk download movie alias
film full version secara gratis. MovieGan menyajikan banyak film mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika, Eropa, Jepang dan lain-lain. Untuk mendownload film melalui situs ini pun cukup mudah karena kita dapat membuka link downloadnya melalui Hp karena tampilannya sangat responsive. Kesimpulan Itulah beberapa Situs Download
Film di Hp Android. Semoga artikel ini bermanfaat buatmu yang sedang mencari situs download film android gratis, situs download film di hp, web download film di hp, download film android, dll. 23 Dec 2021 by Laruan, Last edit: 03 Aug 2022 Situs download film gratis banyak dicari dan hadir dengan lebih beragam. Jika dulu kita hanya mengenal
IndoXXI, LK21, dan Ganool, kini banyak situs serupa yang bisa kita nikmati, meskipun terkadang secara kualitas beberapa film dari situs-situs itu memiliki resolusi rendah. Salah satu kehadiran situs tersebut dikarenakan cukup bermanfaat bagi kita. Sebab, film bisa jadi hal yang paling ampuh buat mengusir kegabutan saat di rumah aja, apalagi jika
ditambah dengan pilihan film yang bagus bagus. Nonton di bioskop emang lebih asyik dibandingkan nonton sendirian di rumah, tapi terkadang kita enggak sempet buat nonton di bioskop sehingga ketinggalan film yang sudah kita tunggu-tunggu. Baca Juga: Mudah! Bayar Streaming Film Pakai Kredit Pintar Namun kamu gak perlu khawatir karena
sekarang udah banyak banget platform yang menyediakan Film Gratis yang bisa di dapetin secara gratis ataupun berlangganan VIP. Selain Netflix, kini banyak platform serupa yang menyediakan tayangan yang lebih beragam. Bahkan beberapa platform menyediakan film & Web Series gratis secara Legal. Rekomendasi Download Film Gratis terbaru
2022 Cek daftar di bawah ini untuk mendapatkan rekomendasi situs download film gratis terbaru pada 2022. REBAHIN ( Rekomendasi tempat download film yang pertama adalah Rebahin. Disini kita dapat menemukan berbagai film dengan berbagai Genre dan Negara asal. Koleksi dari situs ini bisa dibilang cukup lengkap. Selain itu, link yang
tersedia berasal dari server yang memiliki kecepatan tinggi sehingga akan menambah kenyamanan kita, seperti Google Drive. CNNXXI ( Tempat Download Film Gratis selanjutnya adalah CNNXXI, bisa dibilang untuk koleksi film Indonesia situs inilah yang terlengkap saat ini. Untuk proses download sendiri sangat mudah, tersedia juga fitur streaming

bagi kamu yang mau nonton film tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. SIAPBOS21 ( Secara tampilan situs ini tak berbeda jauh dengan situs situs lainnya. Koleksi Film yang disajikan pun beragam macam dengan kualitas gambar yang cukup tajam. Kamu bisa mengakses situs ini melalui IP ANIKOR ( ) Situs streaming film lainnya yang bisa
kamu kunjungi adalah ANIKOR. Situs ini menyediakan koleksi film yang lengkap, serta tampilan yang cukup bagus. Hampir semua film yang tersedia memiliki Subtitle Indonesia. Bahkan link download yang disediakan hampir kebanyakan dari Server Google Drive. NAGAXXI (104.161.33.116/nagaxxi) Saat ini masih banyak situs download film terbaik
dan gratis, situs yang tak kalah menariknya adalah NAGAXXI dimana situs ini menyediakan berbagai macam film yang bisa kamu nikmati kapanpun. Sama seperti situs lainnya, NAGAXXI juga bisa streaming dan download dengan sangat mudah. Rekomendasi Download Film VIP Berbayar Selain situs gretongan, kamu juga bisa menikmati film dari
Platform berbayar, tentu kelebihannya kamu bisa menikmati film dengan lebih cepat dan mudah. Baca Juga: 7 Rekomendasi Drama Korea 2021 di Netflix Biaya berlangganan pun juga sangat murah, kurang dari 50rb untuk perbulannya. Selain film, terdapat berbagai Web Series yang kualitasnya tak kalah bagus. Bahkan untuk mendapatkan harga
spesial, kamu bisa mendaftar menggunakan metode pembayaran Shopee, Tokopedia, Telkomsel ataupun yang lainnya. Baca Juga: 3 Rekomendasi Tempat Nonton Film Online Gratis Subtitle Indonesia Disney+ hotstar Tempat streaming film VIP pertama adalah Disney+ Hotstar, disini kamu bisa menemukan berbagai film terbaru dan genre yang
beragam. Untuk biaya berlangganan mulai 39.000 per bulan. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kamu bisa mendaftar melalui By.u ataupun Telkomsel dengan harga Cuma 19.000 perbulannya. Kamu bebas mendownload semua film dengan kualitas HD, bahkan kamu dapat streaming di beberapa perangkat sekaligus, Ini sangat cocok kalo
kamu mau patungan sama temen-temen kamu sehingga bisa mendapat harga yang lebih murah. Netflix Situs Netflix jadi situs Streaming paling populer di Dunia. Siapa sih pecinta film yang nggak tau situs ini.. Netflix menyediakan berbagai film dan series dengan kualitas yang sangat bagus. Bahkan beberapa film dan series diproduksi sendiri oleh
Netflix sehingga sangat exclusive. Untuk biaya berlangganan Bagi anggota baru tersedia 4 paket berlangganan yang dibayarkan menggunakan Gopay. Baca Juga: Streaming Film, Kegiatan Paling Disukai Anak Muda Selama di Rumah Untuk Paket Ponsel dikenakan biaya mulai Rp54.000/bulan, Paket Dasar Rp120.000/bulan, Paket Standar
Rp153.000/bulan, dan Paket Premium Rp186.000/bulan. Bisa dibilang Netflix memiliki biaya berlangganan paling mahal dibandingkan situs lainnya karena kualitas film yang tersedia juga nggak main-main. Vidio Selanjutnya ada Vidio.com, situs ini bisa dibilang sangat lengkap untuk urusan multimedia. Hanya dengan sekali berlangganan, kamu bisa
menikmati banyak sekali tayangan yang beragam. Mulai dari Streaming TV, Bola, Film, Web Series, Konten edukasi dll ada dan super lengkap. Beberapa film juga dapat kita nikmati secara gratis. Untuk berlangganan sendiri terdapat 3 pilihan paket, mulai dari yang termurah Adalah paket Gold dengan biaya 19rb untuk 30 hari namun dengan
tayangan yang terbatas. Selanjutnya paket Platinum dengan biaya berlangganan mulai 19rb untuk 7 hari, dan yang paling lengkap ada Platinum + F1 dengan biaya mulai 49.000 untuk 30 hari. Satu akun Vidio dapat kamu gunakan di beberapa perangkat sekaligus Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang
memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya. Ilustrasi menonton film. ©Pixabay Merdeka.com - Menonton film memang menjadi hiburan menarik yang dapat dilakukan kapan saja. Terutama di penghujung
hari setelah selesai bekerja, menonton film dapat membantu melepaskan penat usai beraktivitas seharian. Bukan hanya itu, sebagian orang juga bisa meluangkan waktu menonton film di akhir pekan untuk mengisi waktu luang dengan bersantai bersama keluarga. Namun kini, sudah muncul beragam aplikasi streaming film yang bisa dinikmati oleh
masyarakat. Bahkan selama pandemi Covid-19 yang meluas di Indonesia, kegiatan menonton film streaming melalui aplikasi ini menjadi kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk mengisi waktu di rumah. Dengan begitu, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan hiburan tanpa harus keluar rumah. Bukan hanya layanan streaming,
beberapa aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengunduh atau mendownload film gratis, sehingga Anda bisa menontonnya dengan lebih mudah. Jika Anda tertarik mencoba beberapa aplikasi download film gratis ini, bisa memilih salah satu dari rekomendasi berikut. Tentu Anda bisa memilih sesuai dengan selera tontonan yang disajikan. Sebab,
masing-masing aplikasi ini menyuguhkan film dan berbagai drama yang berbeda-beda. Dengan mencoba beberapa aplikasi download film gratis ini, Anda bisa menikmati waktu luang bersama keluarga dengan lebih hangat. Dilansir dari Brilio.net, berikut beberapa rekomendasi aplikasi download film gratis dan legal yang bisa Anda coba. 2 dari 8
halaman Viu.com Aplikasi download film gratis dan legal yang pertama adalah Viu. Sebagian dari Anda tentu sudah tidak asing dengan aplikasi ini. Viu merupakan aplikasi streaming film secara online yang menyajikan banyak judul dan genre menarik. Bukan hanya itu, Viu juga mempunyai beberapa koleksi drama seri populer baik drama Korea,
Thailand, China, India, juga Indonesia. Ada pula beberapa tayangan variety show bagi Anda yang menyukai hiburan ringan untuk tontonan sehari-hari. Anda bisa menikmati layanan ini secara gratis. Namun biasanya Anda harus melewati tayangan beberapa iklan di tengah pemutaran film atau drama seri yang dipilih. Jika ingin melewatkan ikan ini,
bisa saja dengan melakukan upgrade akun menjadi layanan premium dengan membayar langganan. Tentu dengan layanan premium Anda bisa menikmati berbagai film dan drama seri dengan lebih nyaman tanpa gangguan iklan. 3 dari 8 halaman Instagram/Iflix.id Aplikasi download filam gratis dan legal berikutnya yaitu Iflix. Ini juga termasuk salah
satu aplikasi streaming film online yang cukup populer di masyarakat. Di sini, Anda bisa menemukan koleksi berbagai judul film dari berbagai negara. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, hingga Srilanka. Bukan hanya itu, Iflix juga mempunyai koleksi beberapa judul film box office hingga tayangan khusus anak-anak yang bisa menjadi
tontonan keluarga. Anda juga bisa mendaftarkan akun langganan berbayar untuk lebih leluasa mendownload film secara gratis dan memudahkan Anda untuk menonton kapan saja. 4 dari 8 halaman Instagram/@hooq.id Hooq juga termasuk salah satu aplikasi download film gratis dan legal yang bisa Anda coba. Aplikasi ini bahkan cukup populer bagi
para pengguna Android. Selain menyajikan berbagai judul film terkenal, Hooq juga menyuguhkan tampilan visual yang menarik untuk dinikmati. Selain dapat diakses melalui Android, Anda juga bisa menikmati sekaligus mendownload film gratis melalui layanan TV kabel. Tentu dengan menggunakan layanan ini bisa memungkinkan Anda untuk
menikmati film lebih leluasa. 5 dari 8 halaman Tubi TV ©2021 Merdeka.com Aplikasi download film gratis dan legal juga bisa Anda lakukan melalui aplikasi Tubi TV. Dibandingkan beberapa aplikasi lainnya, Tubi TV memang kurang begitu familiar di masyarakat. Namun aplikasi ini tidak kalah menyuguhkan berbagai tontonan film menarik yang
sayang untuk dilewatkan. Biasanya Tubi TV menyajikan berbagai film Hollywood dan serial TV populer yang bisa Anda ikuti. Anda juga bisa menikmati beberapa pilihan film indie, kartun, stand up comedy, hingga film dokumenter yang menarik. Tentu Anda bisa mendownload film secara gratis dengan lebih mudah melalui layanan berlangganan. 6
dari 8 halaman Yidio ©2021 Merdeka.com Aplikasi download film gratis dan ilegal selanjutnya adalah Yidio. Tidak kalah dengan beberapa aplikasi lainnya, Yidio juga mempunyai koleksi film dan drama serial TV yang menarik. Bahkan sebagian besar pilihan tayangan yang disajikan adalah film atau drama seri populer yang menjadi tren pembicaraan
di masyarakat. Melalui aplikasi ini, Anda bisa memilih dan menyusun daftar tayangan dengan fitur watchlist untuk memudahkan Anda menonton tayangan sesuai selera. Dengan begitu, ketika Anda mendapatkan waktu luang, Anda cukup membuka watchlist dan menonton film yang telah dipilih. 7 dari 8 halaman Popcornflix ©2021 Merdeka.com
Aplikasi download film gratis dan ilegal juga bisa Anda dapatkan melalui aplikasi Popcornflix. Tidak hanya menyajikan berbagai film luar negeri populer, Popcornflix juga memperbarui tayangan-tayangan baru yang bisa menambah pilihan bagi penggunanya. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki tayangan original dari karya yang diproduksi sendiri.
Tentu dengan aplikasi ini, Anda bisa streaming film favorit dengan lebih mudah. Bahkan dengan layanan subscribe Anda juga bisa dengan mudah mengunduh film secara gratis dan menontonnya kapan saja. 8 dari 8 halaman cinema-box.com Aplikasi download film gratis yang terakhir namun tak kalah menarik adalah Cinema Box. Ini juga termasuk
aplikasi streaming film yang banyak digunakan melalui berbagai perangkat. Mulai dari Android, iOS, atau juga PC. Dengan aplikasi ini, Anda bisa menemukan beragam judul film menarik dan populer yang bisa menjadi hiburan di waktu senggang. Bahkan Cinema Box juga menyuguhkan pilihan serial TV yang menarik untuk disimak. Berbagai
tayangan yang disajikan semakin lengkap dengan tampilan gambar kualitas HD yang memanjakan mata. Anda pun bisa menikmati berbagai tayangan secara offline dengan mengunduhnya. [ayi]
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