INFORMAÇÕES DO PRODUTO

*

* Comece facilmente – Torne-se um DJ

• Inicie-se no DJing com o controlador certo
• Treine os seus ouvidos e aprenda a fazer corresponder as
batidas manualmente com guias de luzes dinâmicas integrados
• Siga os tutoriais da DJ Academy integrados no DJUCED®
• O Intelligent Music Assistant analisa e sugere as melhores faixas
utilizando o DJUCED®
• Defina o nível de energia da sua festa para fazer corresponder as
melhores músicas para a ocasião
• Seja confiante e divirta-se!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
BEATMATCH GUIDE:
• Guias de luzes dinâmicas integrados: elimina a necessidade de
olhar para um ecrã
• Guia Tempo: mostra para onde mover o fader de tempo
• Guia Beat Align: mostra a melhor direção para rodar a jog wheel
IMA (Intelligent Music Assistant):
• Trending songs: visualize uma lista das melhores músicas para
reproduzir em seguida, sugeridas pela inteligência artificial do
DJUCED®
• Assistant: prima uma tecla para obter instantaneamente as melhores
sugestões de músicas
• Energy: faça corresponder as suas faixas com o nível de energia da
festa
DJ ACADEMY:
• Integrada no DJUCED® com tutoriais em vídeo integrados completos
– veja-os para aprender as noções básicas do DJing e desenvolver as
suas capacidades

Controlos dos decks:
• Jog wheel: deteção táctil para o modo Scratch
• 4 pads: ative 4 modos (Hot Cue, Roll, Fx, Sampler)
• Teclas Loop In/Loop Out
• Fader de tempo/tom
Controlos do misturador:
• Defina o ganho, 2 níveis de EQ, filtro nos botões, volume e mistura
nos faders
• Defina o volume principal e selecione uma pré-visualização
Áudio integrado:
• Saída do altifalante principal + saída de auscultadores
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES/
PESO

Tamanho da caixa: 320 x 195 x 49 mm
Peso: 0,9 kg
Diâmetro das jog wheels: 90 mm
Saída principal para altifalantes: 2 RCA

ÁUDIO
INTEGRADO

Saída de auscultadores: estéreo de 1/8” (3,5 mm)
Resolução: 24 bits/44,1 kHz
Controlos de mistura
1 filtro, 2 EQ, 1 botão de ganho, 1 fader de
volume/crossfader
do deck, volume principal, auscultadores

CONTROLOS

Controlos por deck
Jog wheel: sensação de vinil com deteção táctil.
4 pads x 4 modos (Hot Cue, Roll, Fx, Sampler).
Teclas Loop In/Loop Out.
Controlos de Browser
Codificador giratório + 2 teclas Load + tecla Assistant

BEATMATCH
GUIDE

Guia Tempo: guia de luz ao longo do fader de tempo
Guia Beat Align: guia de luz por baixo da jog wheel
Assistant: sugere as melhores músicas a partir da
biblioteca de áudio do seu computador.

IMA
(INTELLIGENT
MUSIC
ASSISTANT)

SOFTWARE

REQUISITOS
DO SISTEMA

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.
Músicas de tendências: 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".
DJUCED® versão 4
DJ Academy com tutoriais em vídeo integrados
completos e ajuda interativa integrada
Sistema operativo: Windows® 7, 8, 10 / macOS® 10.11 e
superior
Core 2 Duo CPU e superior + 4 GB de RAM e mais

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
DJControl Inpulse 200
Cabo USB entrançado preso ao controlador
DJUCED® versão 4
Cartão da garantia
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