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Altifalantes de monitorização Bluetooth® sem fios 

para misturar, criar e ouvir música?

A Hercules anuncia a sua mais recente inovação!

COMUNICADO DE IMPRENSA

Rennes, 30/09/2019

Dando continuidade ao êxito dos altifalantes DJMONITOR 32, Hercules está a expandir o conceito

para conquistar novos DJ ao oferecer altifalantes de monitorização compactos Bluetooth sem fios

para misturar e produzir, ao mesmo tempo que facilitam ouvir música no modo de “partilha”.

Utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth, os altifalantes DJSpeaker 32 Smart irão mantê-lo ligado

enquanto mistura, ajudando-o a encontrar novas fontes de inspiração através da partilha de música com

os seus amigos e partilhando playlists nas festas!

• Tecnologia de emparelhamento múltiplo por Bluetooth: ligue até dois dispositivos em simultâneo

• Som de alta qualidade: 2 x 15 watts RMS, 60 watts de potência de pico, woofer de 3 polegadas

• Tweeters descentrados para uma reprodução mais nítida e uma melhor espacialização sonora estéreo

• Guia acústico otimizado para a reprodução de som de alto desempenho, caixa de madeira MDF de 6

mm

Este par de altifalantes de monitorização ativa é ideal para si se estiver a dar os primeiros passos no DJing.

Estes altifalantes pequenos e portáteis destacam-se graças à sua qualidade e potência.

Utilizando equipamento de topo de gama (câmaras anecoicas, bancos de ensaio), a Hercules ouve e torna

a partilha e o DJing possível com os seus novíssimos altifalantes DJSpeaker 32 Smart!

www.hercules.com
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Os altifalantes DJSpeaker 32 Smart estarão 

disponíveis para venda a partir de 16 de 

outubro de 2019

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
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• Woofer de 3 polegadas

• Dupla abertura para graves

• Caixa de madeira MDF de 6 mm

• 15 watts de potência RMS por satélite

• Entrada de linha RCA

• Entrada de emparelhamento

múltiplo por Bluetooth

Hercules DJSpeaker 32 Smart – Os primeiros altifalantes de monitorização Bluetooth!

Pré-encomenda com início a 30/09

PARTILHA

DJING

Os altifalantes DJSpeaker 32 Smart estarão disponíveis para venda a partir de 16 de outubro de 2019

Preço de retalho sugerido: 89,99€

Todas as fotos estão disponíveis aqui (senha: 6486)

Os altifalantes de monitorização ativa DJSpeaker 32 Smart foram concebidos com 

componentes de topo de gama para uma precisão extrema e a reprodução de som de 

qualidade excecional.

Quer estejam ligados via Bluetooth ou por cabo (incluído), os altifalantes DJSpeaker 32 

Smart irão acompanhá-lo para toda a parte onde mistura e permitir-lhe partilhar as 

suas playlists nas festas!

YouTube Video

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=471a5242-0897-4ecb-aa42-2cf6d36d84c5
https://youtu.be/HqUBrq5Llu0

