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Áudio integrado: saída principal (altifalantes) + saída de auscultadores

Controlos por deck:

• Jog wheel com deteção táctil, para controlar a pausa/reprodução com o 

toque

• 4 pads x 4 modos (Hot Cue, Loop, Fx, Sampler)

• Fader de tempo (tom)

Controlos do misturador:

• Botões de EQ dos graves/filtro + botões de volume dos decks

• Crossfader, para misturar entre os dois decks

• Botão do volume principal e botões de seleção da monitorização dos 

decks (decks 1/2)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Serato DJ Lite

Todas as funcionalidades de que necessita:

• O Serato DJ Lite tem todas as principais funcionalidades 

necessárias para aprender a misturar e a fazer scratch. Estará a 

brilhar como DJ junto dos seus amigos num abrir e fechar de 

olhos.

Tecnologia do Serato DJ Pro:

• A tecnologia central que faz do Serato DJ Pro o software de DJing 

mais potente e mais fiável do mundo é a mesma tecnologia do 

Serato DJ Lite.

O controlador de DJing perfeito para dar os primeiros passos no DJing 

com o Serato:

• Serato DJ Lite incluído

• Misture em qualquer lugar com este controlador de DJing móvel 

recheado de funcionalidades

• Monitorize a sua mistura nos auscultadores e reproduza-a através dos

altifalantes graças à interface de áudio de DJing integrada

• Controle a reprodução e faça scratch facilmente com as jog wheels 

com deteção táctil

• Botões giratórios de EQ dos graves/filtro para transições suaves

• Adicione cores à sua mistura com a retroiluminação RGB nítida e 

forte de efeito estroboscópico por baixo da base
* Dê os primeiros passos com o Serato DJ Lite

*
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SERATO DJ LITE

1. Nova interface do utilizador com vista do pad a mostrar os pontos Cue

2. Adapta-se aos monitores maiores – inclusive ecrãs HiDPI

3. Motor de 64 bits: potente e preparado para grandes bibliotecas de músicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES/

PESO DO 

CONTROLADOR

Dimensões: 340 x 49 x 100 mm (L x A x P)

Peso: 0,5 kg

ÁUDIO 

INTEGRADO

Saída principal para altifalantes: estéreo de 1/8” (3,5 

mm)

Saída de auscultadores: estéreo de 1/8” (3,5 mm) 

Resolução de áudio: 24 bits/44,1 kHz

CONTROLOS

Controlos do misturador

Crossfader; botão do volume principal; botão do 

volume dos auscultadores; 1 botão de EQ dos 

graves/filtro por deck; 1 botão do volume por deck

Controlos dos decks

Deteção táctil na jog wheel

4 pads x 4 modos (Hot Cue, Loop, Fx, Sampler)

BASE 

RETROILUMINADA

- Informações visuais controladas pelo Serato DJ Lite

- Monte um espetáculo impressionante com a 

retroiluminação RGB de efeito estroboscópico

SOFTWARE Serato DJ Lite

REQUISITOS DO 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 7, 8, 10 /

macOS® 10.11 e superior

i3 com CPU a 1,07 GHz e superior + 4 GB de RAM e 

acima

Porta USB 2.0, monitor de 1280 x 720, 5 GB de 

espaço no disco rígido

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

DJControl Starlight

Cabo USB

Serato DJ Lite

Guia de Início Rápido + cartão da garantia

Autocolante Serato

CONTROLADOR DE DJING RECHEADO DE 

FUNCIONALIDADES

CONTROLOS

Deteção táctil nas jog wheels

Botões e faders sólidos

ÁUDIO

Saída de auscultadores     +   Saída de altifalantes

BASE RETROILUMINADA RGB

Retorno visual: mistura mais fácil e uma 

atuação mais cativante


