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Receba arquivos de unidade recebendo arquivos dropbox carregando arquivo 0 do tempo restante - segundos - Velocidade de upload - MB/S mesclar PDF... Ui! Algo está errado com sua conexão com a Internet... Após uma fusão, é muito comum que o documento final se torne pesado, especialmente quando contém imagens ou dados volumosos. Para resolver isso, você pode reduzir rapidamente o
tamanho do seu documento PDF on-line usando outra ferramenta nossa: a ferramenta Compactar PDF! O processo é quase idêntico à função de mesclagem: carregue o PDF combinado, pressione Compactar e baixe. Se você precisar reduzir ainda mais o tamanho do arquivo, você pode resender o documento para a ferramenta Compactar PDF, mas desta vez, vá para a opção Compactação Forte. Este
último pode afetar significativamente a qualidade do seu arquivo, por isso recomendamos o modo de compressão ideal sempre que possível. Como combinar outros tipos de arquivos com um PDF? Muito fácil, gostaríamos de apresentá-lo a uma terceira ferramenta: conversor pdf. Se você tiver um Word, PowerPoint, Excel ou arquivo de imagem em mãos, você pode converter o documento em um PDF
primeiro. Depois disso, você adivinhou: você pode combiná-lo com outros documentos PDF. Veja a parte superior deste artigo para o tutorial sobre como participar de vários PDFs em um (logo acima do gif). E não para por aí. Uma vez que você tem o seu documento pdf, ainda há muitas coisas para fazer. Você pode excluir páginas desnecessárias com nossa ferramenta Excluir PDF ou assiná-la com
assinatura eletrônica. Melhor ainda, com uma conta Pro, você também pode baixar o aplicativo Smallpdf Desktop e participar de PDF offline. É mais rápido, mais eficiente e convenientemente salva seu arquivo ao lado dos documentos originais. Introduzimos mais de 20 ferramentas relacionadas ao PDF em nosso site, com nossa missão de facilitar o PDF. Sinta-se livre para explorar nosso conjunto de
ferramentas e ver como eles podem ajudar em seu trabalho digital diário. A maneira mais fácil de combinar arquivos PDFA ferramenta Junte-se a PDF no aplicativo permite que você junte seus arquivos PDF on-line e gratuitamente. Envie vários PDFs facilmente arrastando e soltando ou com o envio tradicional, e você pode começar imediatamente enquanto os arquivos ainda estão carregando. Uma vez
que você esteja satisfeito com o resultado, você pode gerar o PDF e ele será automaticamente baixado para o seu disco rígido. - Bela interface gráfica com visualização de arquivos e páginas - Excluir páginas facilmente e alterar a ordem de cada página do documento - Ferramenta livre sem custos ocultos - Sem marcas d'água em suas imagens – Sem limites para apresentações ou tamanho de arquivo
Os arquivos que você envia e gera para o site são permanentemente removidos do servidor dentro de uma hora após o envio. Se você gosta de usar o aplicativo, confira aqui na Chrome Store. :) O modo de página só está disponível com ProGet Smallpdf Pro para excluir, girar e classificar páginasSte 7 dias grátis Modo De arquivos passados: Disponibilidade de arquivos: 120 minutos Nossa plataforma
suporta arquivos de até 5GB (por arquivo!), o que geralmente é suficiente. Como nosso objetivo é acelerar o processamento de PDF o máximo possível, a ferramenta online pode ser acessada gratuitamente sem a necessidade de uma conta. No entanto, se você decidir se registrar, você pode fazer quantos processos quiser, sem limite. Para arquivos maiores, uma Conta Pro também garante um aumento
de 40% na velocidade de upload. Quanto menos tempo você gasta nessas tarefas tediosas, mais tempo você tem para você! O que acontece se alguém me enviar um PDF pesado? Se você acabar com um PDF indesejávelmente pesado em suas mãos, o que você pode fazer é reduzir o tamanho do seu arquivo com o nosso compressor PDF. Isso é muito útil principalmente para o compartilhamento de
e-mails, pois geralmente há um limite de peso para anexos. O processo de compactação de PDF é tão fácil quanto combinar PDF. Basta arrastar e soltar seu arquivo na caixa vermelha e esperar o processamento terminar de baixar! Ou, melhor ainda, antes de baixar seus PDFs unidos pela ferramenta Join, clique em Compress, como na imagem a seguir: Exibir vídeo Uma solução mais poderosa para o
seu trabalho PDF. A versão do computador não precisa de uma conexão com a Internet e suporta processamento em lote e arquivos maiores. Oferece mais opções de saída e flexibilidade. Versões gratuitas e pagas estão disponíveis. Download gratuito Mais informações Assista ao vídeo Uma solução mais poderosa para o seu trabalho em pdf. A versão do computador não precisa de uma conexão com
a Internet e suporta processamento em lote e arquivos maiores. Oferece mais opções de saída e flexibilidade. Versões gratuitas e pagas estão disponíveis. Download gratuito Mais informações Basta adicionar arquivos e ajustar o pedido de acordo com suas necessidades. Clique no botão Mesclar Arquivos, você irá rapidamente mesclar os arquivos em um PDF. Você não precisa comprar ou instalar
qualquer software, basta arrastar e soltar os arquivos para combinar arquivos PDF através do navegador em qualquer dispositivo. Os arquivos que você carregou serão automaticamente excluídos após 30 minutos. Você também pode excluir manualmente o arquivo do servidor imediatamente após a conversão. Sem registro ou associação, envie o arquivo anonimamente. Todas as ferramentas pdf na
Internet são gratuitas para sempre. A conversão em nuvem não requer software. Tudo o que você precisa é de acesso à Internet e um navegador web. Converta ou edite PDF no Windows, Mac, iOS, Linux ou qualquer outro sistema operacional. Escolha um arquivo do seu computador. Você pode reorganizar o comando arrastando e soltando depois de adicionar os arquivos. Clique no botão Iniciar
conversão e ele começará imediatamente. Baixe arquivo após O arquivo será removido automaticamente do nosso servidor em 30 minutos, clique em Excluir para remover o arquivo instantaneamente. Instantaneamente.
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