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Hercules revela os MONITOR 5: a nova geração de altifalantes de 

monitorização versáteis, para um maior desempenho do seu estúdio caseiro! 

 

 

Rennes, 12 de novembro de 2019 

 

Encorajada pelo seu sucesso com os DJ MONITOR 5, a Hercules inova uma vez mais com o novíssimo modelo MONITOR 

5. Altifalantes de monitorização ativos concebidos com os DJ – e também os produtores de música e de vídeo – em 

mente, os MONITOR 5 oferecem todas as vantagens que os utilizadores possam querer: são potentes e compactos, têm 

um design ergonómico e são perfeitos para uma grande variedade de utilizações. 

 

Otimizados para a produção e mistura de música, além da criação de conteúdos multimédia, cada um destes altifalantes de 

monitorização ativos biamplificados (2 x 80 watts RMS) possui um woofer de 5 polegadas/12,7 cm e irá aumentar o nível de 

desempenho do seu estúdio caseiro com uma reprodução de áudio fiel, nítida e potente. Os MONITOR 5 são igualmente 

perfeitos para quem procura altifalantes multimédia de alta qualidade. 

 

O design compacto dos altifalantes – que incluem guias de ondas acústicas otimizados, duas portas de graves na parte frontal 

de cada altifalante e opções de ajuste de som de alta frequência (HF) e baixa frequência (LF) – assegura que se adaptam na 

perfeição a qualquer ambiente, incluindo espaços mais pequenos. Os altifalantes MONITOR 5 estão dotados de três entradas de 

áudio – RCA, TRS (entrada equilibrada com um jaque de 6,35 mm) e XLR (entrada equilibrada) – para todos os seus 

equipamentos: computador, placa de som, equipamento de DJing, misturador, televisor, etc. E para uma facilidade de utilização 

ainda maior, os controlos mais importantes (um botão para ligar/desligar e um manípulo de controlo do volume) estão 

acessíveis na parte frontal de cada altifalante! 

 

“Recebemos muitos comentários positivos relativamente à qualidade e às características dos nossos ambiciosos altifalantes DJ 

MONITOR 5”, refere Agnès Cornière, Diretora de Marketing na Hercules. “Mas quando o produto passou a ser mais difícil de 

encontrar no mercado, os comentários dos consumidores motivaram os nossos engenheiros de áudio a revisitar este projeto de um 

ângulo diferente, com um foco maior na utilização em estúdios domésticos. Estamos muito orgulhosos com o enorme 

reconhecimento e apreço pelas qualidades inerentes dos altifalantes originais, o que nos levou a tornar o modelo da próxima 

geração MONITOR 5 ainda mais excecional.” 

 

Utilizando o seu equipamento de ponta (câmara anecoica, bancos de ensaio), os engenheiros de áudio da Hercules conseguiram 

tornar esta nova geração de altifalantes de monitorização mais avançada do que nunca. Versáteis e potentes, são perfeitos para 

todos os seus projetos criativos – e também irá adorar utilizá-los como os seus altifalantes multimédia do dia a dia. 

 

Os altifalantes Hercules MONITOR 5 estarão disponíveis a partir de 12 de novembro de 2019. Preço de retalho sugerido: 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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Acerca da Guillemot Corporation S.A. 

A Guillemot Corporation concebe e fabrica hardware e acessórios de entretenimento interativo. O Grupo oferece uma gama diversificada de produtos ao abrigo das marcas Hercules 

(www.hercules.com) e Thrustmaster (www.thrustmaster.com). Em atividade neste mercado desde 1984, o Grupo Guillemot Corporation está presente atualmente em 12 países (França, 

Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Bélgica, Holanda, Hong Kong, Espanha, Roménia e Itália) e distribui os seus produtos em mais de 85 países a nível mundial. A missão 

do Grupo consiste em oferecer produtos ergonómicos de alto desempenho que maximizem o prazer com o entretenimento interativo digital dos utilizadores finais. www.guillemot.com 

© 2019 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados. Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são 

reconhecidos por este meio e pertencem aos respetivos proprietários. As fotografias e ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, os desenhos e as especificações estão sujeitos a alteração sem 

aviso prévio e poderão variar consoante o país. 


