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Altijd meer mogelijkheden met Hercules 

Mix en scratch met bepaalde Hercules-controllers uw favoriete muziek van populaire 

streamingdiensten dankzij de nieuwe compatibiliteit van de djay-app van Algoriddim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 26 maart 2020, 

 

DJ's kunnen nu hun favoriete tracks uit streamingdiensten mixen op hun iPhone of iPad met de nieuwste controllers van 

Hercules. Als resultaat van een nauwe samenwerking met Algoriddim kondigt Hercules de geïntegreerde compatibiliteit 

aan van haar nieuwste DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 en DJControl Starlight-controllers met de 

bekroonde djay-app voor iOS. 

 

Hercules, al meer dan 20 jaar fabrikant van DJ-oplossingen, is een samenwerking aangegaan met Algoriddim om gebruikers een 

onbeperkte veelzijdigheid te kunnen bieden in hun muziekkeuze. Bij het mixen op de djay-app voor iOS, hebben gebruikers van 

de DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 en DJControl Starlight-DJ-controllers nu instant toegang tot miljoenen tracks 

uit hun premium-account op 's werelds meest populaire muziekstreamingplatforms. 

 

Na installatie van de djay-app op de iOS-smartphone of -tablet van de gebruiker, kan het iOS-apparaat op de controller worden 

aangesloten via de USB-kabel en een Lightning-naar-USB-3-camera-adapter (niet meegeleverd) om de controller van stroom te 

voorzien en toegang te geven tot een onbeperkte muziekselectie. Na installatie kan de DJ via de bedieningselementen van de 

DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 of DJControl Starlight mixen, loopen, effecten toevoegen, scratchen en zelfs de 

Assistant-knop, specifiek voor de Hercules DJControl Inpulse-producten, gebruiken om de automixfuncties in de djay-app te 

triggeren. 

 

Dankzij de mogelijkheid te mixen via de djay-app kan een geheel nieuwe generatie DJ's die gewend zijn hun muziek binnen te 

halen via streamingdiensten, de kunst van het mixen van tracks ontdekken in hun eigen unieke stijl. Hercules is een merk dat het 

ontwerp van haar controllers volledig in eigen hand houdt om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor enthousiaste jonge 

DJ's. Deze nieuwe integratie van hardware en software is voor nieuwe gebruikers een fantastische manier om aan het mixen te 

slaan. 

 

Meer informatie over compatibele controllers en djay-integratie is te vinden op Hercules.com. 

 

 

 

 

http://www.hercules.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
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 11 landen waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, België, Nederland, China [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 

© 2020 Guillemot Corporation S.A.. Alle rechten voorbehouden. Hercules® en DJUCED® zijn geregistreerde handelsmerken 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 voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 

 

Algoriddim 

Algoriddim is opgericht in 2006 en maakt muziek- en videotoepassingen van wereldklasse voor bureau-apparatuur en mobiele apparaten. Hun doel is de muren af te breken 

tussen software voor consumenten en software voor professionals om zo een wereld te scheppen waarin iedereen kunstenaar kan zijn en zijn digitale media tot leven kan 

wekken. “djay”, haar belangrijkste app, is door meer dan 40 miljoen gebruikers gedownload en heeft talrijke awards ontvangen voor design, innovatie en 

technologie. www.algoriddim.com 

http://www.guillemot.com/
http://www.algoriddim.com/

