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Op zoek naar de beste DJ-deal van het jaar?
Hercules onthult haar alles-in-één DJ-oplossingen!

Rennes, 25-9-2019
Na de introductie van haar nieuwe serie DJControl Inpulse-controllers met de Hercules Inpulse 300,
die de prestigieuze Innovation Award won op de CES Las Vegas 2019, kondigt Hercules met trots de
lancering aan van twee nieuwe bundels voor DJ's die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing
voor het leren en beheersen van het DJ-en.
En nu het back-to-school seizoen weer is begonnen, eert Hercules haar twee topcontrollers, de DJControl
Inpulse 200 en de DJControl Starlight, door beide als hoofdproduct aan te bieden in twee verschillende
bundels. Hierdoor krijgen liefhebbers die net beginnen met DJ-en de kans om meteen al met een
allesomvattende oplossing aan de slag te gaan.
“Het succes van onze nieuwe controllers heeft ons er van overtuigd allesomvattende oplossingen aan te
bieden waarmee DJ's snel kunnen leren en snel vooruitgang boeken. Met deze twee bundels geeft Hercules
haar fans alles wat ze nodig hebben om hun mix-ervaringen gemakkelijker te maken en houdt het bedrijf
zich aan haar belofte van kwaliteit en gebruiksgemak.” aldus Agnès Cornière, marketing director bij
Hercules.
De Hercules DJLearning Kit is de ideale alles-in-één kit om als DJ aan de slag te gaan. De kit bestaat uit
de DJControl Inpulse 200-controller, een paar monitorspeakers (de DJMonitor 32) en de HDP DJ45koptelefoon. Het is het perfecte cadeau voor alle liefhebbers die met mixen willen beginnen, vaardigheden
willen verbeteren en DJ willen worden. De DJLearning Kit wordt geleverd met de volledige versie van de
DJUCED®-software voor de DJControl Inpulse 200. Het is de perfecte oplossing die u helpt te leren mixen
met behulp van de ingebouwde videotutorials van de Hercules DJ Academy.
De Hercules DJParty Set, ook een compleet nieuwe bundel, is licht van gewicht, compact en eenvoudig
overal mee naar toe te nemen. Hierdoor hebt u altijd de apparatuur bij u om een spontane ontmoeting om
te bouwen tot een klein muziekfeestje! De bundel bevat de DJControl Starlight-controller voor het het
mixen en scratchen op Serato DJ Lite, de HDP DJ45-koptelefoon en vijf LED-polsbanden die oplichten op
de maat van de muziek. Met deze draagbare set kunt u overal en altijd in een mum van tijd een feestje
optuigen!
Wilt u uzelf of iemand anders een plezier doen met HET PERFECTE eindejaars cadeau om onmiddellijk en
goed aan de slag te gaan met DJ-en?
Met deze nieuwe Hercules-deals haalt u alles in huis om DJ te worden.
www.hercules.com

Deze bundels zijn 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
vooraankondiging worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

COMMUNIQUE
PERSKIT
DE PRESSE
(1/3)
De Hercules DJLearning Kit - Begin met mixen en word DJ!

•
•
•
•

DJControl Inpulse 200
DJMonitor 32-speakers
Hercules HDP DJ45-koptelefoon
Volledige DJUCED®-software met toegang tot
de DJ Academy

De Hercules DJLearning Kit is de ideale alles-in-één kit om als DJ aan de slag te gaan. Het is het
perfecte cadeau voor alle liefhebbers die met mixen willen beginnen, vaardigheden willen
verbeteren en DJ willen worden.
DE PERFECTE CONTROLLER OM U TE HELPEN DJ TE LEREN WORDEN
De DJControl Inpulse 200 is een compacte versie die makkelijke en
comfortabel in het gebruik is. Hierdoor is het de perfecte controller om te
leren DJ-en.
• Jogwielen: drukgevoelig voor scratchmodus
• 4 pads: 4 modi (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)
• Loop in/loop out-knoppen
• Tempo/pitchfader
• Gain-functie, 2 equalizerniveaus en een filter voor het regelen van
volume en mix met de faders
• Master-uitgang voor speakers en koptelefoonuitgang
INGEBOUWDE DJUCED® DJ-SOFTWARE
De DJLearning Kit wordt geleverd met de volledige versie van de DJUCED®-software voor de
DJControl Inpulse 200. Het is de perfecte oplossing die u helpt snel uw DJ-vaardigheden te
perfectioneren door te mixen samen met de ingebouwde videotutorials van de Hercules DJ Academy.

DE HERCULES HDP DJ45
De perfecte koptelefoon om met DJ-en te beginnen. Sluit de koptelefoon aan
op uw DJ-apparatuur, luister al vast naar de volgende track, verdraai een
oorschelp om de geluiden van de omgeving te beluisteren, beweeg
ongehinderd dankzij de lange gekrulde kabel en vouw de HDP DJ45 op om
deze makkelijk mee te kunnen nemen.
DJMONITOR 32-SPEAKERS
Dankzij de expertise en ervaring van Hercules in de wereld van geluid,
bevat deze kit een stel actieve monitorspeakers die ideaal zijn als u net
begint met DJ-en. Ze zijn klein van stuk maar groot in geluid. Menig
grotere speaker moet het onderspit delven als het gaat om kwaliteit en
prestaties.

Vooruit te bestellen vanaf 25 september

COMMUNIQUE
PERSKIT
DE PRESSE
(2/3)
De Hercules DJParty Set - Bouw overal spontaan een feestje!

• Hercules DJControl Starlight
• Hercules HDP DJ45-koptelefoon
• 5 LED-polsbanden die gesynchroniseerd met
de muziek oplichten

De DJParty Set is compleet en eenvoudig overal mee naar toe te nemen. Hierdoor hebt u
altijd de apparatuur bij u om een spontane ontmoeting om te bouwen tot een kleine
muziekfeestje!
EEN IDEALE CONTROLLER OM TE LEREN DJ-EN MET SERATO DJ LITE
De DJControl Starlight inspireert tot creativiteit en creëert
een passie voor mixen. Deze supercompacte, superlichte
en superpraktische controller biedt alle functies die u
nodig hebt om te mixen en scratchen met Serato DJ Lite.
De DJControl Starlight beschikt over een ingebouwde
versterker waarmee u uw mixes eerst via de koptelefoon
kunt voorbeluisteren om ze vervolgens via de speakers af
te spelen. Een ideaal hulpmiddel om goed te leren mixen
of een mix voor te bereiden. Het is een klein systeem maar
heel compleet ondanks de geringe afmetingen. Het is
gelukt om alle essentiële functies in te bouwen zoals basEQ/filterregelingen voor soepele overgangen en
aanraakgevoelige jogwielen voor makkelijk scratchen. En
alles krijgt nu extra glans door het nieuwste Herculessnufje: de heldere en sterke RGB-achtergrondverlichting
met unieke stroboscoopeffecten.
DE HERCULES HDP DJ45
De perfecte koptelefoon om met DJ-en te beginnen. Sluit de koptelefoon aan
op uw DJ-apparatuur, luister al vast naar de volgende track, verdraai een
oorschelp om de geluiden van de omgeving te beluisteren, beweeg
ongehinderd dankzij de lange gekrulde kabel en vouw de HDP DJ45 op om
deze makkelijk mee te kunnen nemen.

5 POLSBANDEN MET VERLICHTING
Exclusief ontworpen voor de liefhebbers van muziek en mix-party's bevat
deze set ook LED-polsbanden die reageren op de omgevingsmuziek. Dit
zorgt voor een nieuwe dimensie aan uw feestjes! De in de polsband
ingebouwde microfoon herkent geluid en trillingen waardoor de
lichtpulsen synchroniseren met de muziek en de maat.

Vooruit te bestellen vanaf 25 september
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De Hercules DJLearning Kit - Begin met mixen en word DJ!

De Hercules DJLearning Kit is de ideale alles-in-één kit om als DJ aan de slag te gaan. Het is het
perfecte cadeau voor alle liefhebbers die met mixen willen beginnen, vaardigheden willen
verbeteren en DJ willen worden.
De DJLearning Kit is te koop vanaf 16 oktober 2019.
Adviesprijs – DJLearning Kit: € 199,99

De Hercules DJParty Set - Bouw overal spontaan een feestje!

De DJParty Set is compleet en eenvoudig overal mee naar toe te nemen. Hierdoor hebt u
altijd de apparatuur bij u om een spontane ontmoeting om te bouwen tot een klein
muziekfeestje!
De DJParty Set is te koop vanaf 16 oktober 2019.
Adviesprijs – DJParty Set: € 109,99

Vooruit te bestellen vanaf 25 september

