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Sempre mais possibilidades com a Hercules 

Misture e faça scratch via serviços de streaming populares, graças à nova 

compatibilidade do djay da Algoriddim com controladores Hercules selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 26 de março de 2020 

 

Os DJ podem agora misturar as suas faixas favoritas a partir de serviços de streaming nos seus iPhones ou iPads com a 

mais recente gama de controladores Hercules. Fruto da estreita colaboração com Algoriddim, a Hercules anuncia a 

compatibilidade integrada dos seus mais recentes controladores DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 e 

DJControl Starlight com a premiada aplicação djay para iOS. 

 

A Hercules, fabricantes de soluções de DJing há praticamente 20 anos, associou-se à Algoriddim para oferecer aos utilizadores 

uma versatilidade ilimitada na sua escolha de música. Ao misturarem através da aplicação djay para iOS, os utilizadores dos 

controladores de DJing DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 e DJControl Starlight têm agora acesso instantâneo a 

milhões de músicas a partir das respetivas contas Premium nas plataformas de streaming de música mais populares do mundo. 

 

Assim que a aplicação djay estiver instalada no smartphone ou tablet iOS de um utilizador, este pode ligá-la ao controlador 

através do cabo USB e de um Adaptador de câmara Lightning para USB 3 (não incluído), para manter o controlador alimentado 

e ligado a uma seleção de música ilimitada! Uma vez instalada, o DJ pode utilizar os controlos do DJControl Inpulse 300, 

DJControl Inpulse 200 e DJControl Starlight para misturar, criar loops, adicionar efeitos, fazer scratch e inclusive utilizar o botão 

Assistant – específico da gama Hercules DJControl Inpulse – para acionar a funcionalidade de mistura automática na aplicação 

djay. 

 

Adicionar a capacidade para misturar através da aplicação djay permite a uma comunidade completamente nova de jovens DJ, 

que optam por obter as suas músicas via serviços de streaming, explorar a arte de misturar faixas com o seu próprio estilo único. 

A Hercules é uma marca que tem concebido os seus controladores desde o zero para atrair jovens aspirantes a DJ, pelo que esta 

nova integração de hardware/software é uma excelente e inovadora forma de introduzir os principiantes na mistura. 

 

Mais informações sobre os controladores compatíveis  a integração da aplicação djay disponíveis em 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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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 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados. Hercules® e DJUCED® são marcas registadas 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. 

 

Acerca da Algoriddim 

Fundada em 2006, a Algoriddim cria aplicações de música e vídeo de classe mundial para computadores de secretária e dispositivos móveis. A sua missão é eliminar as 

barreiras entre o software de consumo e o software de nível profissional para criar um mundo onde cada pessoa pode ser um artista e dar vida aos seus conteúdos digitais. A 

sua principal aplicação “djay”, transferida por mais de 40 milhões de utilizadores, recebeu inúmeros prémios em termos de design, inovação e tecnologia. www.algoriddim.com 

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

