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Nieuwe controller van Hercules 

zet DJ-en met Serato in het licht

PERSBERICHT

Rennes, 27 september 2018

Hercules, een toonaangevende fabrikant van DJ-controllers en audio-oplossingen, heeft in

samenwerking met Serato een nieuwe compacte DJ-controller ontwikkeld met een unieke

achtergrondverlichting als hulp bij het DJ-en: de DJControl Starlight. Dit supercompacte,

superlichte en superpraktische apparaat biedt alle functies om te mixen en scratchen met Serato DJ

Lite.

[TOE TE VOEGEN VIDEO]

Alles onder handbereik

De DJControl Starlight beschikt over een ingebouwde versterker waarmee u uw mixes eerst via de

koptelefoon kunt voorbeluisteren om ze vervolgens via de speakers af te spelen. Een ideaal

hulpmiddel om goed te leren mixen of nieuwe mixes uit te proberen. Het systeem is klein maar

veelomvattend en is uitgerust met alle essentiële functies zoals bas-EQ/filterregelingen voor soepele

overgangen en aanraakgevoelige jogwielen voor makkelijk scratchen. En alles krijgt nu extra glans

door het nieuwste Hercules-snufje: de heldere en sterke RGB-achtergrondverlichting met unieke

stroboscoopeffecten!

https://www.youtube.com/watch?v=I_YsADo_Bvo&feature=youtu.be
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Een unieke verlichting
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De DJControl Starlight is de ideale controller om te leren

DJ-en met Serato DJ Lite:

▪ Plug & play met Serato DJ Lite (gratis te downloaden)

▪ Ingebouwde versterker: masteruitgang (speakers) + 

koptelefoonuitgang

▪ Aanraakgevoelig jogwiel voor pauzeren/afspelen

▪ 4 pads × 4 modi (hotcue, lussen, fx, sampler)

▪ Tempofader (pitchregeling)

▪ Knoppen voor bas-EQ/filter en voor deckvolume

▪ Crossfader voor mixen met beide decks

▪ Knop voor mastervolume

Hercules heeft met creatief vernuft een

vermakelijk nieuw verlichtingssysteem

ontwikkeld waarmee u snel leert mixen.

Bediening van de verlichting kan zowel met

de controller als direct vanuit Serato DJ Lite.

U hebt de keuze uit zeven nieuwe modi om

het ritme in het oog te houden en uw mix in

banen te leiden. De top vijf ziet er als volgt

uit:

Twee exclusieve modi die laten zien hoe een vierkwarts maat werkt en hoe u de beats in een track

telt:

▪ Beat 1: in dit programma knipperen de rode LED's bij de eerste beat van de hoofdtrack,

gevolgd door blauwe LED's bij alle volgende beats. Tussen de beats door branden de LED's

niet.

▪ Beat 2: in dit programma knipperen de rode LED's bij de eerste beat van de hoofdtrack,

gevolgd door blauwe LED's bij alle volgende beats. Ook tussen de beats door blijven de blauwe

LED's branden.

Een synchrone volumemodus:

▪ Mastervolume: in dit programma knipperen de witte LED's (stroboscoopeffect) met een

wisselende intensiteit overeenkomstig het volume.

Twee modi voor het cueën en navigeren binnen een track:

▪ Golfvormkleuren: in dit programma bootsen 2 LED's per draaitafel de kleuren van de

golfvormen van de gedraaide tracks na.

▪ Cuepuntkleuren: in dit programma gaan 2 LED's per draaitafel steeds feller branden afhankelijk

van de kleur van het volgende cuepunt.

Hercules DJControl Starlight

De DJControl Starlight is vanaf 23 oktober 2018 te koop voor een adviesprijs van € 79,99.

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

