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Ingebouwde versterker: masteruitgang (speakers) + koptelefoonuitgang

Bedieningen per deck:

• Jogwiel met aanraakdetectie voor het pauzeren/afspelen via aanraken en 

loslaten

• 4 pads x 4 modi (hot-cue, loop, fx, sampler)

• Tempofader (pitch)

Mengpaneelbedieningen:

• Knoppen voor bas-EQ/filter en voor deckvolume

• Crossfader voor het mixen tussen twee decks

• Knop voor mastervolume en knoppen voor selectie deckmonitoren

(decks 1/2)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Serato DJ Lite

Alle functionaliteit die u nodig hebt:

• Serato DJ Lite heeft alle belangrijke functies die nodig zijn voor 

het leren mixen en scratchen. Binnen de kortste keren verrast u uw 

vrienden met oorstrelende eigen mixen.

Serato DJ Pro technologie:

• De kerntechnologie die van Serato DJ Pro de krachtigste en 

betrouwbaarste DJ-software ter wereld maakt, wordt ook gebruikt 

in Serato DJ Lite.

De beste DJ-controller om met Serato te gaan DJ-en:

• Wordt geleverd met Serato DJ Lite

• Mix overal met deze rijk uitgeruste mobiele DJ-controller

• Monitor de mix op de koptelefoon en speel hem af op de 

speakers dankzij de ingebouwde DJ-versterker

• Gebruik de jogwielen met aanraakdetectie voor het bedienen 

van het afspelen en het eenvoudig scratchen

• Draaiknoppen voor bas-EQ/filter voor soepele overgangen 

• Voeg kleur toe aan de mix met heldere en sterke RGB-

achtergrondverlichting met stroboscoopeffecten onder de voet
*Mix op elke plek met Serato DJ Lite

*
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SERATO DJ LITE

1. Nieuwe gebruikersinterface met 

padweergave die cue points laat 

zien

2. Past op grote schermen, zelfs op 

HiDPI-schermen

3. 64-bits engine: krachtig en geschikt 

voor grote muziekbibliotheken

VERPAKKINGSINFORMATIE

Afmetingen van kleurendoos : 374 x 57 x 136 mm (B x H x D)

Hoofdverpakking: 400 x 150 x 315 mm (B x H x D)

Eenheden per omverpakking: 5

Eenheden per pallet: te bepalen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONTROLLER 

AFMETINGEN/

GEWICHT

Afmetingen: 340 x 49 x 100 mm (B x H x D)

Gewicht: 0,5 kg

INGEBOUWDE 

VERSTERKER

Masteruitgang voor speakers: 3,5 mm stereo

Koptelefoonuitgang: 3,5 mm stereo 

Audioresolutie: 24-bits/44,1 kHz

BEDIENINGEN

Mengpaneelbedieningen

Crossfader, knop voor mastervolume, 

koptelefoonvolume, 1 knop per deck voor bas-

EQ/filter, 1 knop per deck voor deckvolume

Deckbedieningen

Aanraakdetectie op jogwiel

4 pads x 4 modi (hot-cue, loop, fx, sampler)

VOET MET 

ACHTERGROND-

VERLICHTING

- Visuele informatie wordt aangestuurd door Serato 

DJ Lite

- Geef een spectaculaire show met de RGB-

achtergrondverlichting met stroboscoopeffect

SOFTWARE Serato DJ Lite

SYSTEEM-

VEREISTEN

Besturingssysteem: Windows® 7, 8, 10 /

macOS® 10.11 & hoger

i3 1,07 GHz CPU & hoger + 4 GB RAM & meer

USB 2.0 poort, 1280x720 scherm, 5 GB schijfruimte

INHOUD VAN DE VERPAKKING

DJControl Starlight

USB-kabel

Serato DJ Lite

Beknopte handleiding + garantiekaart

Serato-sticker

LOGISTIEKGEGEVENS

Productnaam DJControl Starlight

Productreferentie 4780884

Internationale barcode (niet voor 

de USA of Canada)

3 36293 474570 7

USA/Canada-barcode 6 63296 42162 3

Omverpakking (5 eenheden) 2 00000 024310 8

Adviesprijs € 79,99

DJ-CONTROLLER MET ALLE FUNCTIONALITEIT

BEDIENINGEN

Aanraakdetectie op jogwielen

Solide knoppen en faders

AUDIO

Koptelefoonuitgang   +       Speakeruitgang

VOET MET RGB-

ACHTERGRONDVERLICHTING

Visuele feedback: gemakkelijker mixen en een 

boeiende show


