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Alle essentiële en ultieme tools om DJ te 

worden: de Hercules DJStarter Kit.
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Rennes, 18 oktober 2018

Na de lancering afgelopen september van drie nieuwe DJ-controllers en de nieuwe versie van de DJUCED®-

software, heeft Hercules vandaag de perfecte tools aangekondigd om met DJ-en te beginnen: de Hercules

DJStarter Kit.

Met de decemberfeestmaand in gedachten, is de Hercules DJStarter Kit de ideale manier om iets te vieren en

is het de ultieme gift voor alle muziekliefhebbers. Deze allesomvattende, eenvoudig te dragen en te

installeren oplossing bestaat uit de Hercules DJControl Starlight controller, de Hercules DJMonitor 32

speakers, de HDP DJ M40.2 koptelefoon en de Serato DJ Lite software.

De DJControl Starlight is de ideale controller om te leren DJ-en met Serato

DJ Lite. Dit supercompacte, superlichte en superpraktische apparaat biedt

alle functies om te mixen en scratchen met Serato DJ Lite.

▪ Ingebouwde versterker: Masteruitgang (speakers) + koptelefoonuitgang

▪ Aanraakgevoelig jogwiel voor pauzeren/afspelen

▪ 4 pads × 4 modi (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)

▪ Tempofader (pitch aanpassen)

▪ Knoppen voor bas-EQ/filter en voor deckvolume

Een unieke verlichtingsfunctie: een heldere en sterke RGB-

achtergrondverlichting met speciale stroboscoopeffecten. Goed voor een

boeiende show!

Hercules DJControl Starlight
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Hercules DJMonitor 32

De Hercules DJStarter Kit is vanaf vrijdag 23 november 2018 te koop voor een adviesprijs van

€ 179,99.

Guillemot Corporation S.A.

De Guillemot Corporation Group ontwerpt en fabriceert hardware en accessoires voor interactief entertainment. Onder de namen Hercules en Thrustmaster brengt de Group een breed

aanbod aan verschillende producten op de markt. De Guillemot Corporation Group is sinds 1984 actief op deze markt en is nu aanwezig in 11 landen waaronder Frankrijk, Duitsland, het

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, België, Nederland, China [Hongkong], Spanje, Roemenië en Italië, en levert haar producten in meer dan 85 landen wereldwijd. De missie

van de Group is het aanbieden van hoogwaardige, ergonomische producten waarmee eindgebruikers optimaal plezier kunnen beleven aan interactieve oplossingen voor digitaal

entertainment. www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A.. Alle rechten voorbehouden. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.. Alle andere handelsmerken en merknamen worden

hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaars. Aan afbeeldingen en illustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder

vooraankondiging worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

De Hercules DJStarter Kit wordt geleverd met een set

Hercules DJMonitor 32 actieve monitorspeakers voor

het thuis mixen. Deze compleet opnieuw ontworpen

2x15 watt RMS speakers met offset tweeters bieden

helderder geluid en een geprononceerder ruimtelijk

stereo-effect.

Door de compacte vorm zijn ze makkelijk te

gebruiken in een slaapkamer of als DJ-

monitorspeakers op een feestje.

Hercules HDP DJ M40.2

• De HDP DJ M40.2 koptelefoon is de nieuwste aanwinst in het Hercules-productenaanbod.

Het eenvoudige en effectieve design, en de drie kernfuncties maken deze koptelefoon

essentieel voor iedere aanstormende DJ die aan de slag wilt met mixen:

• Efficiënte geluidsisolatie: de gesloten oorschelpen en brede comfortabele oorkussens

houden achtergrondgeluiden buiten. Zo wordt de DJ niet gestoord bij het luisteren naar

het eigen geluid.

• Perfecte mobiliteit: deze praktische koptelefoon roteert zodat er makkelijk met één oor kan

worden geluisterd en hij simpel is op te vouwen. Ideaal om overal mee naar toe te nemen.

• Een hoge gevoeligheid garandeert een hoog geluidsniveau zodat in elke omgeving

vooraf beluisterd kan worden.

Serato DJ Lite

Serato DJ Lite (gratis download) heeft alles wat u nodig hebt om te leren

mixen en scratchen. De ambitie van Hercules om het DJ-en toegankelijk te

maken voor iedereen, komt ook tot uitdrukking in de vrolijke nieuwe

verlichtingsmodi die helpen bij het leren over vierkwartsmaten en maten

tellen. Vijf van deze verlichtingsmodi worden rechtstreeks geregeld door

Serato DJ Lite.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
https://serato.com/dj/lite/downloads

