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Todo o equipamento supremo e essencial

para ser um DJ: o Hercules DJStarter Kit.
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Rennes, 18 de outubro de 2018

Após o lançamento dos seus três novos controladores de DJing e da nova versão do software DJUCED® no

fim de setembro, a Hercules anunciou hoje a forma perfeita de começar a fazer DJing: o Hercules DJStarter

Kit.

À medida que a quadra natalícia se aproxima, o Hercules DJStarter Kit é a forma ideal de comemorar e o

presente de Natal supremo para todos os amantes de música. Esta solução abrangente, fácil de transportar e

fácil de instalar inclui o controlador Hercules DJControl Starlight, os altifalantes Hercules DJMonitor, os

auscultadores HDP DJ M40.2 e o Serato DJ Lite.

O DJControl Starlight é o controlador ideal para entrar no DJing com o

Serato DJ Lite. Este dispositivo ultracompacto, ultraleve e ultraprático

contém todas as funcionalidades necessárias para misturar e fazer scratch

com o Serato DJ:

▪ Interface de áudio integrada: Saída principal (altifalantes) + saída de

auscultadores

▪ Jog wheel sensível ao toque; controla a pausa/reprodução

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

▪ Fader de andamento (ajuste do tom)

▪ Botões de equalização/filtros + botões de volume dos decks

Uma funcionalidade luminosa de assinatura: retroiluminação RGB potente

com um efeito estroboscópico único que garante um espetáculo cativante!

Hercules DJControl Starlight
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Hercules DJMonitor 32

O Hercules DJStarter Kit estará disponível para venda a partir de 23 de novembro de 2018, ao

preço de retalho recomendado de 179,99 €.
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O Hercules DJStarter Kit inclui um par de altifalantes

de monitorização ativa para misturar em casa. Estes

altifalantes RMS completamente redesenhados de 2 x

15 com tweeters descentrados oferecem um som

nítido e um efeito estéreo mais percetível no espaço.

O seu tamanho compacto torna-os fáceis de utilizar

em cima de uma secretária no quarto ou como

altifalantes de monitorização do DJ numa festa.

Hercules HDP DJ M40.2

Os auscultadores HDP DJ M40.2 são a adição mais recente à linha de produtos Hercules. O

seu design simples e eficiente e três características importantes tornam estes auscultadores

essenciais para qualquer DJ em ascensão que queira começar a misturar:

• Isolamento eficiente do ruído: os auriculares com a parte posterior fechada e as

almofadas largas e confortáveis mantêm o ruído ambiente afastado. Como tal, a

audição do DJ não é perturbada pelo mundo exterior.

• Mobilidade perfeita: estes práticos auscultadores giram completamente, para uma

monitorização fácil com um ouvido e uma dobragem fácil. Ideal para os levar consigo

para todo o lado.

• A alta sensibilidade assegura um nível elevado de saída de áudio para pré-audição em

qualquer ambiente.

Serato DJ Lite

O Serato DJ Lite (transferência gratuita) tem tudo o que precisa para aprender

a misturar e fazer scratch. A ambição da Hercules de levar o DJing até às

massas reflete-se igualmente nos novos e divertidos modos de iluminação,

que ajudam a ensinar sobre o tempo quatro-quatro e como contar as batidas.

Cinco destes modos de iluminação são controlados diretamente pelo Serato

DJ Lite.

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

