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Alles-in-één DJ-controller voor openbare optredens:

- Premium design: grote jogwielen, rubberen RGB-pads en 

metalen middenplaat

- Professionele uitstraling: effecten in het midden, 

bedieningselementen met comfortabele tussenruimtes en 2 lange 

VU-meters

- Toegankelijk: handige aansluitingen, uitklapbare voetjes om 

ergonomischer te kunnen mixen, lichtbegeleidingen voor 

gemakkelijker een beter mixen

- Gebouwd voor de eeuwigheid: stevig en voorzien van alle 

functies

- Serato® DJ Lite en DJUCED® worden meegeleverd

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Een krachtpatser vol professionele functionaliteit:

- 16 RGB-pads met achtergrondverlichting en met 8 modi (Hot Cue, Loop, 

Slicer…)

- Grote jogwielen: 14 cm in diameter

- Play/Pause, Cue, Shift, Sync, jogwielen met aanraakdetectie

- Drukknoppen voor Vinyl, Slip, Quantize en Loop In/Loop Out

- 3 EQ-draaiknoppen en 1 gain-draaiknop per deck. Filter/effecten-rack met 

4 effectendraaiknoppen en 2 filterdraaiknoppen in het midden

Innovatieve opties om uw mixvaardigheden op een nog hoger niveau 

te brengen:

- Fantastische effecten en filters voor originele DJ-optredens

- Intelligent Music Assistant stelt de beste hierna af te spelen tracks voor

- Beatmatch-begeleidingen voor eenvoudiger mixen

- Hardwarefilter op externe audiobronnen

DIVERSE AANSLUITINGEN

Hiermee mixt u zonder software met externe bronnen:

- Microfooningang: gebalanceerde 6,35 mm jack met volumedraaiknop, 

draaiknoppen voor High EQ en Low EQ

- Aux-ingang: 2 x tulp + 3,5 mm stereo mini-jack met filterdraaiknop

Hardware analoge uitgangen:

- Master-uitgang: 2 x 6,35 mm jack + 2 x tulp

- Koptelefoonuitgang: 3,5 mm stereo mini-jack + 6,35 mm stereo jack

HOGER MIXEN

Ontworpen met uit/inklapbare voetjes om de controller hoger te zetten: dat 

beschermt beter tegen gemorste dranken

INCLUSIEF 2 POPULAIRE DJ SOFTWAREPROGRAMMA'S

Serato® DJ Lite en DJUCED®

* Onthul uw mix

*
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PRODUCTINFORMATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN/

GEWICHT

Behuizing: 54,2 x 29,6 x 7 cm

Gewicht: 3,2 kg

Diameter van jogwielen: 14 cm

AUDIO-

UITGANGEN EN

-INGANGEN

Master-uitgang (speakers): 2 x 6,35 mm jack + 2 x tulp

Koptelefoonuitgang: 3,5 mm stereo mini-jack + 6,35 mm 

stereo jack

Aux-ingang: 2 x tulp + 3,5 mm stereo mini-jack

Microfooningang: gebalanceerde 6,35 mm jack

Audioresolutie: 44,1 kHz/24-bits

BEDIENINGEN

Bedieningen van mengpaneel

Per deck: 1 filterdraaiknop, 3 EQ-draaiknoppen, 1 gain-

draaiknop, 1 volumefader, 1 VU-meter.

Algemeen: 1 crossfader, draaiknop voor master-volume, 

draaiknop voor koptelefoonvolume en Cue/Mix-draaiknop, 

draaiknop voor microfoonvolume met draaiknoppen voor 

High EQ en Low EQ, draaiknoppen voor aux-volume en filter, 

master VU-meter, filter/effecten-rack met 4 

effectendrukknoppen en 2 filterdraaiknoppen.

Andere bedieningen per deck

- Play/Pause, Cue, Shift, Sync, jogwiel met aanraakdetectie

- 8 pads x 8 modi (Hot Cue, Loop, Slicer...)

- Drukknoppen voor Vinyl, Slip, Quantize en Loop In/Loop Out

Bedieningen voor muziekbibliotheek

Draaiknop + 2 Load-drukknoppen + Assistant-drukknop

BEATMATCH-

BEGELEIDINGEN

Tempobegeleiding: lichtbegeleiding naast elke tempofader

Beat Align begeleiding: lichtbegeleiding onder elk jogwiel

INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT

Assistent: adviseert onmiddellijk de meest geschikte volgende 

tracks uit uw muziekbibliotheek

Energy: helpt u tracks selecteren die passen bij het 

energieniveau van uw feestje

SOFTWARE Serato® DJ Lite en DJUCED®

SYSTEEM-

VEREISTEN

Besturingssysteem: Windows® 10 / macOS® 10.12 of hoger

Core™ i3, 4 GB RAM, OpenGL 2.0 of hoger (voor de graphics)

INHOUD VAN VERPAKKING

DJControl Inpulse 500 Controller

Gevlochten USB-kabel

Licenties voor Serato® DJ Lite en DJUCED®

Beknopte handleiding + garantiekaart

BEATMATCH-BEGELEIDING

RGB-PADSASSISTENT

INKLAPBARE VOETJES


