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A Hercules ilumina a cena do DJing com um novo controlador 

para o ajudar a dar os primeiros passos no Serato 

COMUNICADO DE IMPRENSA

Rennes, 27 de setembro de 2018

A Hercules, fabricante líder de controladores de DJing e soluções de áudio, associou-se à Serato

para lançar um novo controlador de DJing compacto com uma funcionalidade de retroiluminação

exclusiva para dar os primeiros passos no DJing: o DJControl Starlight. Este dispositivo

ultracompacto, ultraleve e ultraprático contém todas as funcionalidades necessárias para misturar e

fazer scratch com o Serato DJ Lite.

[REVELAÇÃO EM VÍDEO

A ADICIONAR]

O essencial nas pontas dos dedos

Com a sua interface de áudio integrada, o DJControl Starlight oferece um modo de pré-audição nos

auscultadores para que possa em seguida reproduzir a sua mistura nos altifalantes, o que é perfeito

para aprender ou criar novas misturas. O sistema é tão versátil para o seu tamanho que possui todas

as funcionalidades essenciais, como botões de equalização de graves/filtros para transições suaves

ou jog wheels sensíveis ao toque para fazer scratch facilmente. E tudo isto é reforçado pelo toque da

Hercules: uma retroiluminação RGB nítida e potente com um efeito estroboscópico exclusivo!

https://www.youtube.com/watch?v=I_YsADo_Bvo&feature=youtu.be
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Uma assinatura de luz exclusiva

Acerca da Guillemot Corporation S.A.

A Guillemot Corporation concebe e fabrica hardware e acessórios de entretenimento interativo. O Grupo oferece uma gama diversificada de produtos ao abrigo das marcas Hercules e Thrustmaster. Em atividade neste mercado

desde 1984, o Grupo Guillemot Corporation está presente atualmente em 11 países (França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, China [Hong Kong], Espanha, Roménia e Itália) e distribui os seus

produtos em mais de 85 países a nível mundial. A missão do Grupo consiste em oferecer produtos ergonómicos de alto desempenho que maximizem o prazer com o entretenimento interativo digital dos utilizadores finais.

www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados. Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são reconhecidos por este meio e pertencem aos

respetivos proprietários. As imagens e ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, os desenhos e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e poderão variar consoante o país.

O DJControl Starlight é o controlador ideal para entrar no

DJing com o Serato DJ Lite:

▪ Plug & Play com o Serato DJ Lite (transferência 

gratuita)

▪ Interface de áudio integrada: saída principal 

(altifalantes) + saída de auscultadores

▪ A jog wheel sensível ao toque controla a

pausa/reprodução

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

▪ Fader Tempo (ajuste do tom)

▪ Botões de EQ dos graves/filtros + botões de volume

dos decks

▪ Crossfader, para misturar em ambos os decks

▪ Botão do volume principal

A Hercules valeu-se da sua criatividade para

desenvolver um novo e divertido sistema de

luz que torna mais fácil aprender a misturar.

Pode controlar as luzes a partir do

controlador ou diretamente no Serato DJ Lite,

graças a sete novos modos que lhe permitem

estar atento ao ritmo e navegar na mistura.

Um rápido olhar sobre os principais cinco:

Dois modos exclusivos para uma melhor compreensão da barra de 4 batidas e de como contas as

batidas numa música:

▪ Beat 1 Program: os LED acendem-se a vermelho com a primeira batida da faixa principal e a

azul com as batidas seguintes, apagando-se entre cada batida.

▪ Beat 2 Program: os LED acendem-se a vermelho com a primeira batida da música principal e a

azul com as batidas seguintes, sem se apagarem.

Um modo de sincronização através do volume:

▪ Master Volume Program: os LED acendem-se a branco (efeito estroboscópico) e a sua

intensidade varia com o volume.

Dois modos para utilizar pontos Cue e navegar nas faixas:

▪ Waveform Color Program: 2 LED por prato imitam as cores das formas de onda das respetivas

faixas.

▪ Cue point Color Program: 2 LED por prato acendem-se gradualmente em função da cor do

próximo ponto Cue.

Hercules DJControl Starlight

O DJControl Starlight estará disponível para venda a partir de 23 de outubro de 2018, ao preço de

retalho recomendado de 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

