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Hercules onthult de MONITOR 5: de veelzijdige, nieuwe generatie 

monitorspeakers voor verdere perfectie in uw thuisstudio! 

 

Rennes, dinsdag 12 november 2019 

 

Voortbouwend op het succes van de DJ MONITOR 5 introduceert Hercules wederom een gloednieuwe innovatie in de 

vorm van het MONITOR 5-model. De MONITOR 5 is een actieve monitorspeaker die speciaal is ontworpen voor DJ's en 

muziek- en videoproducers. Met deze speakers worden de gebruikers op hun wenken bediend: ze zijn krachtig, hebben 

een compact en ergonomisch ontwerp en zijn ideaal voor verschillende toepassingen. 

 

Deze actieve monitorspeakers met dubbele versterker (2 x 80 watt RMS) hebben elk een 5 inch woofer en zijn perfect voor het 

produceren en mixen van muziek, en voor het creëren van multimedia. Met hun natuurgetrouwe, heldere en krachtige 

geluidsweergave leveren ze een algehele verbetering van uw thuisstudio. MONITOR 5-speakers zijn ook perfect voor iedereen 

die op zoek is naar hoogwaardige multimediaspeakers. 

 

Het compacte ontwerp van de speakers met geoptimaliseerde akoestische golfgeleiders, dubbele baspoorten en afstellingen 

voor hoge frequenties (HF) en lage frequenties (LF) zorgen er voor dat deze speakers zich perfect aanpassen aan elke omgeving, 

waaronder kleinere ruimtes. De MONITOR 5-speakers beschikken over drie audio-ingangen: tulp, TRS (6,35 mm jack, 

gebalanceerde ingang) en XLR (gebalanceerde ingang). Dit maakt deze speakers uiterst geschikt voor al uw apparaten zoals 

computer, geluidskaart, DJ-apparatuur, mengpaneel of tv. De belangrijkste bedieningen (een aan/uit-knop en een volumeknop) 

zijn voor een maximaal gebruiksgemak te vinden op de voorzijde van elke speaker! 

 

“We hebben altijd veel lovende reacties gehad over de kwaliteit en functies van onze ambitieuze DJ MONITOR 5-speakers,” zegt 

Agnès Cornière, marketing director bij Hercules. “Maar toen de productie ervan stopte, brachten opmerkingen van gebruikers onze 

geluidstechnici op het idee om dit project eens vanuit een andere invalshoek te benaderen en de focus meer te leggen op gebruik in 

thuisstudio's. We zijn er erg trots op dat de intrinsieke kwaliteit van de oorspronkelijke speakers op zoveel waardering kon rekenen. 

Het was voor ons een extra motivatie om de nieuwe generatie MONITOR 5-speakers nog uitzonderlijker te maken.” 

 

Het is de geluidstechnici van Hercules gelukt om dankzij hun geavanceerde apparatuur zoals echovrije geluidskamers en 

testbanken deze nieuwe generatie van monitorspeakers geavanceerder te maken dan ooit. Veelzijdig en krachtig. Deze speakers 

zijn perfect voor al uw creatieve projecten en u zult ze ook nog eens met veel plezier gebruiken als alledaagse multimedia-

speakers. 

 

De Hercules MONITOR 5-speakers zijn verkrijgbaar vanaf 12 november 2019. Adviesprijs: € 279,99. 

 

 

 

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
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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 12 

landen waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, China, België, Nederland, Hongkong, Spanje, Roemenië en Italië, en levert 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 foto's en illustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder 

vooraankondiging worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 


