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Hercules tovert uw woonkamer in een handomdraai om in een geweldige nachtclub! 

 

Rennes, donderdag 14 maart 2019 

Met genoegen kondigt Hercules, als toonaangevende speler op de markt van DJ-en en muzikaal entertainment, de komst aan 

van een gloednieuwe, twee-in-één oplossing voor onvergetelijke feestjes. Een heuse nachtclub, gewoon thuis in de huiskamer. 

Hoe gaaf is dat? Met de splinternieuwe DJSpeaker 32 Party speakers is dat nu een koud kunstje. 

De DJSpeaker 32 Party speakers produceren de gerenommeerde geluidskwaliteit van Hercules (2 x 15 watt RMS/60 watt 

piekvermogen) en zijn uitgerust met een lichtkoepel met LED-spotlights die reageren op het ritme van de muziek. Vergroot de 

feestvreugde waar en wanneer u maar wilt en krijg iedereen aan het dansen! 

De DJSpeaker 32 Party speakers zijn supermakkelijk aan te sluiten, zowel op uw favoriete DJ-controller (zoals de Hercules 

DJControl Inpulse 200 of DJControl Starlight) als op uw smartphone. Beluister zo uw favoriete tracks en geniet tegelijkertijd van 

schitterende lichteffecten! Het is nog nooit zo makkelijk geweest om de perfecte mix van geluid en licht te maken, voor welke 

gelegenheid dan ook. En om het allemaal nog mooier te maken hebben de speakers precies het juiste formaat om ze 

moeiteloos overal mee naar toe te nemen. 

Met de meegeleverde infrarood afstandsbediening kunt u eenvoudig schakelen tussen de 4 verschillende verlichtingsmodi van 

de speakers. Zo houdt u de stemming er op elk feestje altijd in. 

• Modus 1: lichteffecten op de maat van de muziek. 

• Modus 2: lichteffecten op de maat van de muziek die ook aanhouden tijdens de overgang tussen tracks. 

• Modus 3: snelle flitslichten op de maat van de muziek. 

• Flitsfunctie: het stroboscopisch effect gaat door ook als er geen muziek wordt gedraaid. Zo ontstaat een prachtig non-stop 

lichteffect. 

 

De DJSpeaker 32 party zijn te verkrijgen vanaf 25 april 2019. 

De aanbevolen verkoopprijs van de DJSpeaker 32 party is € 99,99. 

 

 

 

 

 

Guillemot Corporation S.A. 

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

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

Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Roemenië en China (Hongkong), 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 

© 2019 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 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 

http://www.guillemot.com/
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https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
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https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix

