
 COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Com a Hercules, é canja transformar a sua sala de estar numa incrível discoteca pop-up! 

 

Rennes, 14 de março de 2019 

A Hercules — um ator essencial no mercado do DJing e do entretenimento musical — congratula-se de revelar a sua novíssima 

solução dois-em-um para festas inesquecíveis. Quem não sonhou já em transformar a sua sala de estar numa discoteca a sério? 

Bom, agora já pode — e não podia ser mais fácil, com os novíssimos altifalantes DJSpeaker 32 Party. 

A bombar o som de qualidade pelo qual a Hercules é conhecida (2 x 15 watts RMS/60 watts de potência de pico), cada 

altifalante DJSpeaker 32 Party exibe orgulhosamente uma cúpula de luz na parte superior, com projetores de LED que reagem às 

batidas da música. Dê às suas festas um enorme empurrão sempre que quiser, e ponha realmente toda a gente a dançar! 

Os altifalantes DJSpeaker 32 Party são incrivelmente fáceis de utilizar: basta ligá-los ao seu controlador de DJing favorito (como 

o Hercules DJControl Inpulse 200 ou DJControl Starlight), ou ligue-os diretamente ao seu smartphone, e desfrute 

instantaneamente das suas faixas favoritas com efeitos de luzes hipnotizantes! Seja o que for que estiver a fazer, e sem 

quaisquer restrições, nunca foi tão simples obter a mistura perfeita de som e luzes. A cereja no topo do bolo é que os 

altifalantes têm exatamente o tamanho certo para poder levá-los consigo para todo o lado, sem complicações. 

Facilmente controlados através do comando à distância por infravermelhos incluído, os altifalantes permitem-lhe escolher entre 

4 modos de iluminação diferentes: mantenha as boas vibrações a fluir sem parar: 

• Modo 1: efeito de luzes ao ritmo das batidas da música. 

• Modo 2: efeito de luzes ao ritmo das batidas da música, ativo mesmo durante transições entre duas músicas. 

• Modo 3: efeito de intermitência rápida ao ritmo das batidas da música. 

• Função de intermitência: o efeito estroboscópico continua sem parar, mesmo quando não há nenhuma música em 

reprodução, para uma incrível iluminação contínua. 

 

Os DJSpeaker 32 Party estarão disponíveis para venda a partir de 25 de abril de 2019. 

Preço de retalho recomendado: 99,99€  

 

 

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, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, 

Canadá, Holanda, Itália, Bélgica, China [Hong Kong] e Roménia) 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 

© 2019 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. 

http://www.guillemot.com/
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix

