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À procura do melhor negócio de DJing do ano?

A Hercules revela as suas soluções de DJing tudo-em-um!

COMUNICADO DE IMPRENSA

Rennes, 25/09/2019

Após o lançamento da sua nova gama de controladores DJControl Inpulse com o Hercules Inpulse

300, que recebeu o prestigiado Innovation Award na CES Las Vegas 2019, a Hercules orgulha-se de

anunciar o lançamento de dois novos pacotes para os DJ que procuram uma solução tudo-em-um

para aprender e dominar o DJing.

A fim de comemorar o regresso à escola este ano, a Hercules está a prestar honras aos seus dois

controladores principais – o DJControl Inpulse 200 e o DJControl Starlight – ao fazer deles o prato forte de

dois pacotes diferentes, oferecendo aos fãs que estão agora a dar os primeiros passos uma solução

completa para os ajudar a começarem a experimentar o DJing.

“O sucesso dos nossos novos controladores convenceu-nos a fornecer soluções chave na mão que permitirão

aos nossos DJ aprender e progredir rapidamente. Com estas duas ofertas, a Hercules dá aos fãs tudo o que

precisam para facilitar a sua experiência de mistura, ao mesmo tempo que cumpre com a nossa promessa de

acessibilidade e qualidade”, refere Agnès Cornière, Diretora de Marketing da Hercules.

O Hercules DJLearning Kit é o kit tudo-em-um ideal para começar no DJing. Consiste no controlador

DJControl Inpulse 200, um par de altifalantes de monitorização (os DJMonitor 32) e os auscultadores HDP

DJ45. É o presente perfeito para as pessoas que querem começar a misturar, melhorar e tornar-se um DJ! O

DJLearning Kit inclui o pacote de software completo DJUCED® para o DJControl Inpulse 200. É a solução

perfeita para aprender a misturar utilizando os tutoriais em vídeo integrados da Hercules DJ Academy.

O Hercules DJParty Set, outro pacote novo completo, é leve, compacto e fácil de transportar, para que

tenha sempre consigo o equipamento de que necessita para animar uma festa improvisada! Inclui o

controlador DJControl Starlight para misturar e fazer scratch no Serato DJ Lite, os auscultadores HDP DJ45

e cinco pulseiras LED que se iluminam em sintonia com a música. Graças a este conjunto portátil, poderá

organizar uma festa num abrir e fechar de olhos!

Quer dar um presente a si próprio ou oferecer a alguém O PRESENTE PERFEITO de fim de ano para ajudá-

lo a iniciar-se no DJing imediatamente? Com estas novas promoções Hercules, terá tudo o que precisa para

se tornar um DJ!

www.hercules.com
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Estas ofertas 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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• DJControl Inpulse 200

• Altifalantes DJMonitor 32

• Auscultadores Hercules HDP DJ45

• Software DJUCED® completo com acesso à DJ

Academy

Hercules DJLearning Kit – Comece a misturar e torne-se um DJ!

HERCULES HDP DJ45 

Os auscultadores perfeitos para começar no DJing: ligue-os à entrada de 

auscultadores do seu equipamento de DJing, pré-visualize a faixa seguinte, 

rode um auricular para ouvir o ambiente exterior, mova-se livremente em 

volta com o cabo helicoidal comprido e dobre os HDP DJ45 para transportá-

los.

ALTIFALANTES DJMONITOR 32

Graças à sua experiência no mundo do áudio, este kit da Hercules possui 

um par de altifalantes de monitorização ativos que são ideais para si se 

estiver a dar os primeiros passos no DJing. Embora pequenos, são 

potentes, e não ficam a dever nada aos altifalantes maiores, a começar 

pela sua qualidade e potência.

O Hercules DJLearning Kit é o kit tudo-em-um ideal para começar no DJing. É o presente perfeito

para as pessoas que querem começar a misturar, melhorar e tornar-se um DJ!

SOFTWARE DE DJING DJUCED® INTEGRADO

O DJLearning Kit inclui o pacote de software DJUCED® completo para o DJControl Inpulse 200. É a

solução perfeita para o ajudar a dominar as suas técnicas de DJ rapidamente ao permitir-lhe misturar

juntamente com os tutoriais em vídeo integrados da Hercules DJ Academy.

O CONTROLADOR PERFEITO PARA O AJUDAR A APRENDER DJING

O DJControl Inpulse 200 é uma versão compacta de manuseamento fácil e 

confortável que faz dele o controlador perfeito para aprender DJing.

• Jog wheels: sensíveis à pressão para o modo de scratch

• 4 pads: 4 modos (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Teclas Loop in/Loop out

• Fader de andamento/tom

• Função de ganho, 2 níveis de equalização e filtros para controlar o 

volume e misturar com os faders

• Saída principal para altifalantes e saída de auscultadores

Pré-encomenda com início a 25/09
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• Hercules DJControl Starlight

• Auscultadores Hercules HDP DJ45

• 5 pulseiras LED que se iluminam em sintonia

com a música

Hercules DJParty Set – Organize uma festa improvisada em qualquer parte!   

5 PULSEIRAS LUMINOSAS

Concebidas exclusivamente para música e amantes de mistura e festas, 

este conjunto inclui igualmente pulseiras LED que reagem à música 

ambiente, para acrescentar uma nova dimensão às suas festas! O 

microfone integrado na pulseira deteta sons e vibrações, permitindo 

sincronizar os clarões de luz com a música e a batida. 

O DJControl Starlight inspira criatividade e cria uma paixão 

pela mistura! Este controlador ultracompacto, ultraleve e 

ultraprático inclui todas as funcionalidades de que 

necessita para misturar e fazer scratch com o Serato DJ 

Lite.  

Através da sua interface de áudio, o DJControl Starlight 

permite-lhe pré-visualizar o seu som antes de transmitir a 

sua mistura aos altifalantes, o que é perfeito quando se 

está a aprender ou a preparar misturas. É tão completo 

para o seu tamanho que inclui todas as funcionalidades 

essenciais, como botões de equalização de graves/filtros 

para transições suaves e jog wheels sensíveis ao toque 

para facilitar o scratch. E tudo isto é otimizado com o 

toque da Hercules: uma retroiluminação RGB nítida e 

potente com um efeito estroboscópico exclusivo!

HERCULES HDP DJ45 

Os auscultadores perfeitos para começar no DJing: ligue-os à entrada de 

auscultadores do seu equipamento de DJing, pré-visualize a faixa seguinte, 

rode um auricular para ouvir o ambiente exterior, mova-se livremente em volta 

com o cabo helicoidal comprido e dobre os HDP DJ45 para transportá-los.

O DJParty Set é completo e fácil de transportar, o que significa que terá o equipamento 

sempre consigo para abrilhantar um serão improvisado!

UM CONTROLADOR IDEAL PARA APRENDER DJING

COM O SERATO DJ LITE

Pré-encomenda com início a 25/09
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Hercules DJParty Set – Organize uma festa improvisada em qualquer parte!   

O DJParty Set é completo e fácil de transportar, o que significa que terá o equipamento 

sempre consigo para abrilhantar uma festa improvisada!

O DJ Party Set estará disponível para venda a partir de 16 de outubro de 2019.

Preço de retalho sugerido – DJ Party Set: 109,99 €

Hercules DJLearning Kit – Comece a misturar e torne-se um DJ!

O Hercules DJLearning Kit é o kit tudo-em-um ideal para começar no DJing. É o presente perfeito

para as pessoas que querem começar a misturar, melhorar e tornar-se um DJ!

O DJLearning Kit estará disponível para venda a partir de 16 de outubro de 2019.

Preço de retalho sugerido – DJLearning Kit: 199,99 €

Pré-encomenda com início a 25/09


