
 

 

Nova versão 4.1 do software de DJing: DJUCED® já disponível, 

para misturas mais criativas do que nunca! 

 

 

Rennes, 19 de dezembro de 2019 

 

As equipas do DJUCED® têm o prazer de anunciar que já está disponível uma nova versão do software 

incluído com todos os controladores de DJing Hercules. A atualização 4.1 introduz melhoramentos 

significativos em termos da experiência do utilizador, a começar pela integração do popular serviço de 

partilha e transmissão de música Mixcloud®. O DJUCED® 4.1 inclui igualmente uma versão ainda mais 

útil do seu Intelligent Music Assistant (Assistente de Música Inteligente), uma interface otimizada para 

os tutoriais integrados da DJ Academy e um leque alargado de excelentes funcionalidades, fazendo 

desta a melhor versão de sempre do DJUCED®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud®: partilha gratuita ilimitada para as suas compilações de música 

Numa era em que a transmissão de música domina, o DJUCED® orgulha-se de se associar à Mixcloud® 

e integrar a respetiva plataforma de distribuição no software: isto permite aos utilizadores partilhar 

rapidamente as suas misturas nas redes sociais – tudo gratuitamente e 100% legal. Com uma utilização 

simples e intuitiva, tudo o que necessita de fazer é realizar a configuração inicial que associa a sua 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

conta Mixcloud® ao DJUCED®; assim que isto estiver concluído, poderá gravar as suas misturas e 

partilhá-las instantaneamente com o mundo inteiro, sem quaisquer limites. 

 

 

O Intelligent Music Assistant: uma vantagem exclusiva 

Graças ao seu revolucionário Intelligent Music Assistant (IMA), o DJUCED® é o único software na 

indústria de DJing capaz de sugerir as melhores faixas seguintes a reproduzir de acordo com o nível de 

energia que pretende para o seu repertório de DJing, ajudando-o a reunir misturas incrivelmente 

criativas para todas as ocasiões. O IMA inova agora uma vez mais e torna a experiência de DJing ainda 

melhor, ao incluir indicadores que mostram as áreas de “entrada da mistura” e “saída da mistura” 

sugeridas para transições mais fáceis e mais suaves entre faixas. Esta nova e potente funcionalidade 

não só é excelente para principiantes, como também extremamente útil para os DJ experientes, 

dando-lhes apoio quando estão a meio de um repertório importante! 

 

 

A DJ Academy sobe a fasquia um furo 

Lançada há sensivelmente um ano, a Hercules DJ Academy – integrada diretamente no DJUCED® – 

oferece agora um leque em constante expansão de tutoriais em vídeo, com sugestões úteis e 

sequências de truques dos embaixadores da marca Hercules. Os utilizadores podem inclusive filtrar o 

conteúdo da DJ Academy por idioma, para terem mais opções de personalização. 

 

 

Aperfeiçoamentos técnicos para uma experiência de DJing melhorada 

Volvido um ano desde a renovação total do DJUCED® com a versão 4, os valiosos comentários dos 

utilizadores possibilitaram aos programadores da Hercules corrigir alguns erros e expandir o leque de 

funcionalidades do software ainda mais, permitindo aos utilizadores “limpar a fundo” faixas em falta 

nas suas bibliotecas de música diretamente através da interface, por exemplo, para evitar quaisquer 

passos em falso potenciais durante sessões de DJing. 

 

Lançado em 2011, o DJUCED® tornou-se um importante ator no mundo do software de DJing, quer 

em termos do número de utilizadores licenciados (mais de 600.000 no mundo inteiro), quer em 

relação à grande variedade de funcionalidades de topo de gama que oferece e ao vasto leque de 

possibilidades que isto abre para os utilizadores. Software abrangente de qualidade profissional 

disponível em 14 idiomas, o DJUCED® é o companheiro perfeito para qualquer etapa da sua viagem 

de DJing – desde dar os seus primeiros passos atrás dos decks e aprender as técnicas de DJing até 

atuar em frente a uma multidão enorme aos gritos! 

 

Vá até Djuced.com agora para obter a nova atualização gratuita, e fique atento às nossas novidades 

em 2020 para mais informações sobre todos os empolgantes projetos reservados para o próximo ano. 

 

 

 

 

 

 
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 11 países (França, Alemanha, 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China [Hong Kong], Bélgica, Holanda, 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 
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