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Hercules komt met nieuwe en innovatieve DJ-

producten zodat u kunt beginnen met mixen!

PERSBERICHT

Rennes, 27 september 2018

Hercules wordt gedreven door haar passie voor muziek en haar wens om het iedereen mogelijk te

maken te DJ-en. Dit is belangrijker dan ooit en we zijn dan ook trots om een nieuwe serie

DJControl Inpulse-controllers en DJUCED®, de nieuwe en verbeterde versie van de bijpassende DJ-

software, te mogen aankondigen. Speciaal ontworpen om DJ's in spé op weg te helpen en hen de

kunst van het DJ-en te leren. De belofte van Hercules is duidelijk: een nieuwe en innovatieve

oplossing die de beginnende DJ wegwijs maakt en hem/haar in staat stelt DJ-vaardigheden zo

eenvoudig en prettig mogelijk te leren.

Speciaal voor deze lancering heeft Hercules samengewerkt met het aankomend talent Stupead en

zijn muzikale creaties:

[START VIDEO

TOE TE VOEGEN]

https://open.spotify.com/artist/3jkkKGpsTqOQZQXVbJuofO?si=e3LUYWRMStWS5UYrsuLopg
https://youtu.be/gosnmJB0BSc
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Deze waardevolle hulp bij het leren DJ-en wordt aangestuurd door de DJUCED® DJ-software die

ook interactieve help en videotutorials bevat. De tutorials komen uit de Hercules DJ Academy en

leren de grondbeginselen van het DJ-en en hoe vaardigheden te verbeteren. Het zorgt voor

directe en gebruiksvriendelijke toegang zonder ooit de software te hoeven verlaten. Gemak

gegarandeerd.

DE BPM EENVOUDIG LEREN 

AANPASSEN

Volg de TEMPO-pijltjes voor het 

aanpassen van de BPM van een 

track.

DE TRACKS SYNCEN 

Gebruik de BEAT ALIGN-pijltjes 

om de tracks te matchen.

De stemming zit er in. Hercules voegt een nieuwe dimensie toe aan het leren hoe DJ te worden

door de focus te leggen op het belang van het trainen van het gehoor. De eerste techniek die alle

professionele en beginnende DJ's onder de knie moeten krijgen is het beatmatching. De

belangrijkste regel bij het mixen is het tempo van twee tracks te matchen zodat ze naadloos achter

elkaar kunnen worden afgespeeld zonder dat het ritme wordt verstoord. Het is om deze reden dat

Hercules een unieke serie van twee controllers heeft ontworpen die zijn uitgerust met een

beatmatch-begeleiding: de HERCULES DJCONTROL INPULSE 200 en de HERCULES DJCONTROL

INPULSE 300. Als deze begeleiding is ingeschakeld, gaan de helppijltjes rond de tempofader en

het jogwiel branden om de beginnende DJ te begeleiden bij de juiste te nemen stappen.

DJ-en voor iedereen

Merk op dat DJUCED® 40° met ingang van 27 september 2018 is hernoemd in DJUCED®. De

nieuwe versie van DJUCED® heeft een intuïtievere en uitgebreidere interface met een

gebruiksvriendelijkere en vloeiendere workflow voor zowel de beginnende als de gevorderde DJ.

Alle controllers die voorheen DJUCED® 18° gebruikten, blijven probleemloos werken. Het

DJUCED®-team adviseert u echter de nieuwe versie van DJUCED® te downloaden om te kunnen

profiteren van alle nieuwe en verbeterde features. Alle controllers zullen nu werken met DJUCED®.

Meer informatie: Djuced.com.

http://www.djuced.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xwdr5NZOGs&feature=youtu.be
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Het tweede belangrijke voordeel van de nieuwe DJ Hercules-oplossingen is de

Intelligent Music Assistant (IMA) die is ontwikkeld door het R&D-team. IMA

maakt het voor alle DJ-s makkelijk te beslissen welke track het best kan worden

afgespeeld, zowel tijdens het leren als tijdens het optreden:

De perfecte mix

Hercules DJControl Inpulse 300

Het pronkstuk van de nieuwe serie en de controller met

alle nieuwe hier boven beschreven functies aan boord, is

de DJControl Inpulse 300, de grootste controller ooit

door Hercules ontworpen. Met deze controller leert u

snel een gemakkelijk de juiste bewegingen zodat u met

vertrouwen een goed optreden mixt. De controller heeft

alles aan boord om van u een echte DJ te maken.

• Grote jogwielen van 15 cm: aanraakgevoelig om

scratchen eenvoudig te maken

• 16 pads: 8 modi op elke deck (hot-cue, roll, slicer,

sampler, toneplay en meer)

• Knoppen voor slip, kwantificeren, lus in en lus uit

• Tempo/pitchfader

• Gain-functie, 3 equalizerniveaus en een filter voor het

regelen van volume en mix met de faders

• VU-meter op elk deck + master VU-meter

• Master-uitgang voor speakers en koptelefoonuitgang

De functie "TRENDING TRACKS", exclusief voor DJUCED®,

gebruikt kunstmatige intelligentie om te bepalen welke tracks

populair gaan worden zodat u een afspeellijst kunt maken die

alom bewondering zal afdwingen.

ASSISTENT: suggereert de beste tracks uit de bibliotheek op uw 

computer. 

ENERGIE: helpt u de perfecte atmosfeer met

het juiste energieniveau te maken voor het

feestje. De energie varieert van blauw (lekker

koel) tot rood (aardig warm en een prima

danstemperatuur) zodat u op elk moment de

sfeer op de dansvloer kunt afkoelen of

opstoken.
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Hercules DJControl Inpulse 200

De DJControl Inpulse 200 is een wat compactere versie van zijn grote broer en wordt gekenmerkt 

door een nog gebruiksvriendelijker en comfortabeler lay-out. Kortom, de perfecte controller voor 

iedereen die begint met DJ-en.

• Jogwiel: aanraakgevoelig voor scratchmodus

• 4 pads: 4 modi (hot-cue, roll, fx, sampler)

• Knoppen voor lus in en lus uit

• Tempo/pitchfader

• Gain-functie, 2 equalizerniveaus en een filter voor het regelen van volume en mix met de 

faders

• Master-uitgang voor speakers en koptelefoonuitgang

Een uitgebreid ecosysteem waarmee u zo aan de slag kunt

Bij het mixen is het het belangrijk om over de juiste apparatuur te kunnen beschikken. En dat

geldt zeker voor beginners. Daarom heeft Hercules een nieuwe reeks actieve monitorspeakers

geïntroduceerd: de Hercules DJMonitor 32 en de Hercules DJMonitor 42. Dit zijn krachtige

speakers die een kwaliteitsbeleving van vrijwel studioniveau geven zodat het wel goed zit met het

geluid en iedereen met plezier kan gaan mixen, in de slaapkamer en op een eerste podium.

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

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 DJControl Inpulse 300 en de DJControl Inpulse 200 zijn te verkrijgen vanaf 26 oktober 2018.

De aanbevolen verkoopprijs van de DJControl Inpulse 300 is € 199,99.

De aanbevolen verkoopprijs van de DJControl Inpulse 200 is € 99,99.

De DJMonitor 42 en de Djmonitor 32 zijn te verkrijgen vanaf 23 november 2018.

De aanbevolen verkoopprijs van de DJMonitor 42 is € 129,99.

De aanbevolen verkoopprijs van de DJMonitor 32 is € 79,99.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix

