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Draadloze Bluetooth®-monitorspeakers voor het
mixen, maken en beluisteren van muziek?
Hercules kondigt haar nieuwste innovatie aan

Rennes, 30-9-2019
Voortbouwend op het succes van de DJMONITOR 32 heeft Hercules het concept verder uitgebouwd.
Speciaal voor nieuwe DJ's brengt Hercules deze hoogwaardige compacte draadloze Bluetoothmonitorspeakers op de markt. Ideaal voor mixen en produceren, maar ook voor lekker samen met
anderen naar muziek luisteren.
Met behulp van de Bluetooth draadloze technologie blijft de DJSpeaker 32 Smart verbonden terwijl u mixt.
Door uw muziek te delen met vrienden en uw afspeellijsten te delen op feestjes, boort u steeds nieuwe
inspiratiebronnen aan.
•
•
•
•

Bluetooth-multipair-technologie: tot twee apparaten gelijktijdig verbinden
Hoge geluidskwaliteit: 2 x 15 watt RMS, 60 watt piekvermogen, 7,6 cm woofer.
Offset-tweeters voor een helderder geluid en een nog ruimtelijkere stereo-beleving.
Geoptimaliseerde akoestische geleider voor een zeer krachtige geluidsweergave en een houten kast van
6 mm MDF.

Deze set inactieve monitorspeakers is ideaal als u net begonnen bent met DJ-en. Deze kleine en draagbare
speakers vallen op door hun kwaliteit en vermogen.
Met behulp van geavanceerde apparatuur (echovrije geluidskamers, testbanken) is Hercules voortdurend
aan het luisteren en maakt het bedrijf delen en DJ-en mogelijk met haar gloednieuwe DJSpeaker 32 Smartspeakers.
www.hercules.com
De DJSpeaker 32 Smart is te koop
vanaf 16 oktober 2019

Guillemot Corporation S.A.
De Guillemot Corporation Group ontwerpt en fabriceert hardware en accessoires voor interactief entertainment. Onder de merknamen Hercules (www.hercules.com) en Thrustmaster
(www.thrustmaster.com) brengt de Group een gevarieerd aanbod aan 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 distribueert haar producten
in meer dan 85 landen wereldwijd. De missie 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
© 2019 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
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Hercules DJSpeaker 32 Smart - De eerste Bluetooth-monitorspeakers!

7,6 cm woofer
Dubbele basopening
6 mm MDF houten kast
15 watt RMS uitgangsvermogen per
satellietspeaker
• Line In-tulpingang
• Bluetooth multipoint pairing ingang
•
•
•
•

De DJSpeaker 32 Smart actieve monitorspeakers zijn met hoogwaardige componenten
ontworpen met als doel een extreme precisie en geluidsweergave, en een buitengewone
luisterkwaliteit.
Verbonden via Bluetooth of kabel (meegeleverd), gaat de DJSpeaker 32 Smart overal
met u mee mixen en kunt u hem gebruiken om uw afspeellijsten te delen op feestjes.
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YouTube Video

De DJSpeaker 32 Smart is te koop vanaf 16 oktober 2019
Adviesprijs: € 89,99
Alle foto's zijn hier beschikbaar (Wachtwoord: 6486)
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