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Baby driver soundtrack mega
Genre: Soundtrack Date: 2017 Country: USA Audio codec: MP3 Quality: 320 kbs Playtime: 1:43:1401. The Jon Spencer Blues Explosion – Bellbottoms (5:17) 02. Bob & Earl – Harlem Shuffle (2:49) 03. Jonathan Richman & The Modern Lovers – Egyptian Reggae (Live) (2:37) 04. Googie Rene, Googie Rene – Smokey Joe’s La La (3:02) 05. The Beach Boys
– Let’s Go Away For Awhile (2:21) 06. Carla Thomas – B-A-B-Y (2:54) 07. Kashmere Stage Band – Kashmere (4:58) 08. Dave Brubeck – Unsquare Dance (2:00) 09. The Damned – Neat Neat Neat (2:41) 10. The Commodores – Easy (4:14) 11. Tyrannosaurus Rex – Debora (Take 2) (3:10) 12. Beck – Debra (5:43) 13. Incredible Bongo Band – Bongolia (2:15)
14. The Detroit Emeralds – Baby Let Me Take You (In My Arms) (3:53) 15. Alexis Korner’s Blues Incorporated – Early in the Morning (2:59) 16. David McCallum – The Edge (2:53) 17. Martha & The Vandellas – Nowhere To Run (2:46) 18. Button Down Brass – Tequila (3:31) 19. Sam And Dave – When Something Is Wrong with My Baby (3:18) 20. Brenda
Holloway – Every Little Bit Hurts (2:56) 21. Blur – Intermission (2:48) 22. Focus – Hocus Pocus (3:12) 23. Golden Earring – Radar Love (3:44) 24. Barry White – Never Gonna Give You Up (4:46) 25. Young MC – Know How (4:02) 26. Queen – Brighton Rock (5:10) 27. Sky Ferreira – Easy (4:28) 28. Simon & Garfunkel – Baby Driver (3:17) 29. Kid Koala –
“Was He Slow?” (1:47) 30. Danger Mouse featuring Run The Jewels and Big Boi – Chase Me (3:45) Định dạng: đĩa audio CD Chất lượng: 16-Bit / 44.1 kHz - Stereo Nghệ sĩ chính: Various Artists Tên album: Baby Driver (Killer Tracks from the Motion Picture) Thể loại nhạc: Soundtrack Ngày phát hành: 10/11/2017 Phát hành bởi: (P) 2017 Sony Music
Entertainment, distributed by 30th Century Records/Columbia Records DANH SÁCH BÀI HÁT Đĩa CD album nhạc Various Artists - Baby Driver (Killer Tracks from the Motion Picture) gồm 13 bài hát. 1. The Jon Spencer Blues Explosion - "Bellbottoms" 2. Bob & Earl - "Harlem Shuffle" 3. Carla Thomas - "B-A-B-Y" 4. The Damned - "Neat Neat Neat" 5. T Rex "Debora" 6. Martha Reeves & The Vandellas - "Nowhere To Run" 7. Button Down Brass - "Tequila" 8. Focus - "Hocus Pocus" 9. Barry White - "Never, Never Gonna Give Ya Up" 10. Young MC - "Know How" 11. Queen - "Brighton Rock" 12. Sky Ferreira - "Easy" 13. Simon & Garfunkel - "Baby Driver" TÌNH TRẠNG ĐÓNG GÓI 1x Đĩa CD Various Artists Baby Driver (Killer Tracks from the Motion Picture) 2017 mới 100%, nhập khẩu nhãn đĩa UK. Dạng đóng gói: hộp nhựa trong suốt (Jewel Case). THÔNG SỐ Dạng hộp đựng Jewel Case Kích thước 14.2 x 12.5 x 1 cm Khối lượng 110g SKU BBYDRVR17CD UPC / EAN 889854862428 SƠ LƯỢC VỀ ĐĨA CD ALBUM NHẠC QUỐC TẾ CD nhạc stereo là đĩa
CD âm thanh số (Compact Disc Digital Audio) chứa bản nhạc dưới dạng dữ liệu số không nén, chất lượng cao đạt mức 16-bit / 44.1 kHz. Tuy chất lượng đã được giảm xuống so với bản Master để đưa vào CD nhưng quá trình chuyển đổi từ .wav sang định dạng CDA không phát sinh nhiễu, độ méo tiếng và biến màu âm cho nên âm thanh số được lưu
trong CD có chất lượng cao, không thay đổi, mặt khác giá thành đĩa CD nhạc lại phải chăng khiến cho đĩa CD nhạc là dạng phát hành album phổ biến nhất thế giới. Tùy vào ý định của nghệ sĩ và nhãn đĩa phát hành mà đĩa CD nhạc được đóng gói theo nhiều kiểu khác nhau. Những kiểu chính và phổ biến nhất là hộp nhựa trong suốt (Jewel Case), hộp bìa
cứng khay nhựa (Digipak), theo xu hướng bảo vệ môi trường thì dễ thấy loại bìa cứng toàn phần Digisleeves và Digifiles (Digisleeves có khay nhét phủ kín đĩa còn Digifiles nhét đĩa lộ một nửa). Đĩa CD có chất lượng âm thanh lossless, có thể chơi trên bất cứ đầu đọc CD tiêu chuẩn nào, dù là đầu đọc trên ô tô hay máy phát CD di động, đặc biệt là nội dung
thú vị xuất hiện trong hộp đựng CD thì đĩa CD nhạc không ngừng được sưu tầm và còn được xem là món quà ý nghĩa tặng người thân, bạn bè trong các dịp trọng đại! Hãy là người đam mê âm nhạc lành mạnh và có trách nhiệm, tránh vi phạm luật bảo vệ bản quyền âm nhạc như sao chép, phát tán, trục lợi, phát nhạc công cộng hoặc phục vụ quảng cáo
mà chưa có sự cho phép từ nghệ sĩ / nhãn đĩa. Chúc vui và tận hưởng album! Không bảo hành đối với CD, LP, phần mềm, USB, sách tài liệu. Xem thêm chính sách bảo hành. Những chương trình giảm giá rẻ bất ngờ tại Mad Melody luôn chờ đợi bạn, hãy theo dõi website và các kênh MXH của MM để chớp những deal ngon giá tốt ngày đẹp trời nhé. Sản
phẩm chính hãng, sự hài lòng trước và sau mua hàng của bạn luôn được lấy làm ưu tiên và là nền tảng cho sự uy tín của chúng tôi. MM tạo ra quá trình mua bán online thanh toán an toàn, thông tin khách hàng được bảo mật, thủ tục nhanh gọn tiện lợi bởi chương trình miễn phí vận chuyển/free shipping mọi đơn hàng lớn nhỏ gửi đi mọi miền tổ quốc Việt
Nam. Bên cạnh đó chế độ và quá trình bảo hành đơn giản không rườm rà mà lại nhanh chóng, chuyên nghiệp của MM sẽ đem đến sự an tâm khi mua hàng online cũng như tại cửa hàng. Các quận nội thành Sài Gòn: giao nhanh trong 1-4 giờ.
Các quận ngoại thành Sài Gòn: chuyển phát nhanh. Ngoại tỉnh: chuyển phát nhanh.
Xem thêm chính
sách vận chuyển. (Nội thành Sài Gòn: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp. Ngoại thành Sài Gòn: Quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân; huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi.) Bất kì đơn hàng lớn nhỏ được đóng gói tại MM để vận chuyển phải đáp ứng ba tiêu chuẩn ✅ AN TOÀN: Hộp sản phẩm thiết bị
điện tử / sản phẩm quan trọng được niêm phong bởi tem có logo Mad Melody để chống mất mát, rủi ro, mở ra tùy tiện trước khi được giao đến tay bạn. Hàng được bao bọc cẩn thận, thêm chèn vật chống shock, đóng thêm lớp thùng nếu cần thiết để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho sản phẩm của bạn trong quá trình vận chuyển. ✅ THẨM MỸ: Ngoài an toàn
thì hàng đóng gói cũng cần đạt thẩm mỹ, ăn diện trước khi ra mắt chủ chứ nhỉ?
✅ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, nhất là với một nơi "mắc bệnh" yêu môi trường như MM, vật liệu đóng gói không kể quy cách đóng gói sẵn của hãng, sẽ là 100% bằng giấy (đồ bao bọc, vật chèn, băng dán), bất đắc dĩ sẽ có sự
góp mặt của hai vị khách không mời là nilon tự hủy hoặc xốp chống sốc bằng tinh bột, nhưng đều có thể tái chế hoặc phân hủy được. Dẫu chi phí đóng gói sẽ cao hơn ít nhất 3 lần so với đóng gói thông thường, nhưng đảm bảo an toàn cho môi trường và con người là yêu rồi, phải không nào?
Ngoài ra chúng tôi cũng mở rộng phạm vi trên các sàn
thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sendo với tỉ lệ đánh giá kênh shop đáng tin cậy, quý khách theo đường dẫn bên dưới để tham khảo những sản phẩm phổ biến và hàng trăm đánh giá thực tế, nhận xét hài lòng từ khách hàng đã mua sắm tại Mad Melody.
Tuy nhiên Mad Melody khuyến khích quý khách đặt hàng trên website để được hưởng chính
sách hậu mãi tốt nhất, vui lòng xem thêm đặc quyền khi mua hàng trên website tại mục FAQ. baby driver soundtrack mega. baby driver soundtrack download mega. descargar soundtrack baby driver mega
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