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A Hercules lança novas e inovadoras soluções 

de DJing para o pôr a misturar!
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Rennes, 27 de setembro de 2018

A Hercules é movida pela sua paixão pela música e pelo seu desejo de trazer o DJing até às

massas, agora mais do que nunca, como tal orgulha-se de anunciar a sua nova gama de

controladores DJControl Inpulse e a nova e melhorada versão do seu software de DJing, DJUCED®.

Especialmente concebida para introduzir e ensinar a arte do DJing, a promessa da Hercules é clara:

uma nova e inovadora solução que irá simplificar a jornada do principiante e permitir-lhe adquirir e

dominar facilmente competências de DJ.

Para este lançamento, a Hercules associou-se ao artista emergente Stupead e às suas criações

musicais:

https://open.spotify.com/artist/3jkkKGpsTqOQZQXVbJuofO?si=e3LUYWRMStWS5UYrsuLopg
https://youtu.be/gosnmJB0BSc
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Esta ajuda preciosa para dar os primeiros passos no DJing baseia-se em tecnologia do software de

DJing DJUCED®, o qual inclui também tutoriais de ajuda interativa e em vídeo da Hercules DJ

Academy para lhe ensinar as noções básicas do DJing e melhorar as suas competências. Fornece

acesso direto e intuitivo sem nunca sair do software. Comodidade garantida.

APRENDA A AJUSTAR 

FACILMENTE AS BPM (batidas por 

minuto) 

Siga as setas TEMPO para ajustar as 

BPM da música.

SINCRONIZE AS FAIXAS 

Utilize as setas BEAT ALIGN 

para fazer corresponder as 

faixas.

O estado de espírito está definido. A Hercules adiciona uma nova dimensão à aprendizagem de

como tornar-se um DJ ao concentrar-se na importância de treinar o ouvido de uma pessoa. A

primeira técnica que todos os DJ profissionais ou aspirantes a DJ devem ter dominado é o

beatmatching. A mais importante regra de mistura consiste em fazer corresponder o andamento

de duas faixas para que possam ser reproduzidas numa sequência contínua sem quebrar o ritmo.

Foi isso que levou a Hercules a desenvolver uma gama única de dois controladores: o HERCULES

DJCONTROL INPULSE 200 e o HERCULES DJCONTROL INPULSE 300 , os quais estão equipados

com um "guia de beatmatching". Se este estiver ativado, as setas de ajuda à volta do fader de

andamento e da jog wheel acendem-se para guiar o jovem DJ em ascensão ao longo dos passos

certos a dar.

DJing para todos

Note que o nome do DJUCED® 40° mudou para DJUCED®, com efeito a partir de 27 de setembro

de 2018. A nova versão do DJUCED® apresenta uma interface mais intuitiva e abrangente, com

um fluxo de trabalho fácil de utilizar e mais fluido tanto para utilizadores principiantes como

avançados. Todos os controladores que utilizavam previamente com o DJUCED® 18° continuarão

a funcionar, mas a equipa do DJUCED® recomenda que transfira a nova versão do DJUCED® a

fim de tirar partido da nova atualização. Todos os controladores passarão a funcionar com o

DJUCED®. Para mais informações: Djuced.com.

http://www.djuced.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xwdr5NZOGs&feature=youtu.be
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A segunda vantagem fundamental das novas soluções de DJing da Hercules é o

Intelligent Music Assistant (IMA), que foi desenvolvido pela equipa de I&D. O

IMA facilita a todos os DJ decidir qual a melhor música para tocar,

independentemente de estarem a aprender ou a atuar:

A mistura perfeita

Hercules DJControl Inpulse 300

A estrela da nova gama é o DJControl Inpulse 300, o

maior controlador de sempre concebido pela Hercules.

Permite-lhe aprender de forma fácil e rápida os

movimentos certos para misturar com confiança e

sucesso. Tem tudo o que precisa para se tornar um DJ:

• Jog wheels grandes (15 cm/5,9”): sensíveis ao toque

para facilitar o scratch

• 16 pads: 8 modos em cada deck (Hot Cue, Roll, Slicer,

Sampler, Toneplay e outros)

• Botões Slip, Quantize, Loop in e Loop out

• Fader de andamento/tom

• Função de ganho, 3 níveis de equalização e um filtro

para controlar o volume e misturar com os faders

• Um medidor de VU em cada deck e um medidor de

VU principal

• Saída principal para altifalantes e saída de

auscultadores

A funcionalidade "TRENDING SONGS", disponível exclusivamente

no DJUCED®, utiliza a inteligência artificial do software para

revelar as músicas mais populares de amanhã para o ajudar a

preparar as suas novas playlists e garantir que mistura o que é

"in".

ASSISTANT: sugere as melhores músicas a partir da biblioteca de 

áudio do seu computador. 

ENERGY: permite-lhe criar o ambiente perfeito

para a festa e transmitir-lhe o tipo de energia

que pretende. A energia vai de azul (um

ambiente mais frio) a vermelho (um ambiente

quente e muito dançável), o que pode definir o

estado de espírito pretendido em qualquer

altura da noite.
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Hercules DJControl Inpulse 200

O DJControl Inpulse 200 é uma versão mais compacta do seu irmão maior, com um esquema 

ainda mais fácil de utilizar e mais confortável que faz dele o controlador perfeito para quem é 

novo no DJing.

• Jog wheel: sensível ao toque para o modo de scratch

• 4 pads: 4 modos (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Botões Loop in/Loop out

• Fader de andamento/tom

• Função de ganho, 2 níveis de equalização e filtros para controlar o volume e misturar com os 

faders

• Saída principal para altifalantes e saída de auscultadores

Um ecossistema versátil para que dê os primeiros passos

Quando se trata de misturar, é importante ter o equipamento certo, mesmo para os principiantes.

É por isso que a Hercules introduziu uma nova gama de altifalantes de monitorização ativa com

os Hercules DJMonitor 32 e Hercules DJMonitor 42. São potentes e irão assegurar uma

experiência quase de estúdio para que todos possam começar com o pé direito e divertir-se a

misturar, seja no quarto ou nos seus primeiros eventos.

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.

Os DJControl Inpulse 300 e DJControl Inpulse 200 estarão disponíveis para venda a partir de 23 de outubro de

2018.

Preço de retalho recomendado – DJControl Inpulse 300 199,99 €

Preço de retalho recomendado – DJControl Inpulse 200 99,99 €

Os DJMonitor 42 e DjMonitor 32 estarão disponíveis para venda a partir de 23 de novembro de 2018.

Preço de retalho recomendado – DJMonitor 42 129,99 €

Preço de retalho recomendado – DJMonitor 32 79,99 €

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

