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Met de DJCONTROL INPULSE 500 lokt Hercules de DJ 

de slaapkamer uit naar een eerste optreden 

 

Rennes, 11 juni 2020: Hercules kondigde vandaag de lancering aan van een nieuwe 

hoogpresterende DJ-controller die getalenteerde jonge DJ's helpt de slaapkamer te verruilen 

voor het podium. De fabrikant koestert al lang de volgende generatie jonge DJ's en zodra de 

vaardigheden van deze groep op het punt komen dat ze van hun hobby een betaald optreden 

kunnen maken, zijn ze uitstekend bediend met de Hercules DJControl Inpulse 500. De nieuwe 

controller, die de nadruk legt op optredens, is volledig opgebouwd om DJ's het vertrouwen te 

geven dat nodig is als ze voor het eerst hun mix delen met een publiek.  

 

Hercules maakt al DJ-controllers sinds 2003 toen de Hercules DJ Console werd gepresenteerd. 

Dit was het eerste draagbare mengpaneel met 2 decks en een ingebouwde audioversterker. In 

de daarop volgende 17 jaar produceerde Hercules vele controllers die in de smaak vielen bij 

zowel beginnende als ambitieuze DJ's. Een voorbeeld hiervan is de populaire Hercules DJ 

Console Rmx-console in 2008. In 2018 kwam Hercules met de DJControl Inpulse 200 en de 

DJControl Inpulse 300. Dit waren baanbrekende producten die tools hadden ingebouwd die 
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jonge DJ's actief leren hoe het oor te trainen bij handmatig mixen in plaats van te vertrouwen op 

de Sync-knop. 

 

De nieuwe controller van dit moment, de DJControl Inpulse 500, wordt geleverd met zowel 

Serato DJ Lite als DJUCED®, de eigen mixsoftware van Hercules. “Sinds 2015 werken we samen 

met Hercules. Recent nog aan de DJControl Starlight, de draagbare controller die in 2019 

uitermate populair werd,” aldus Nick Maclaren, Chief Strategy Officer bij Serato. “We kijken er 

naar uit weer met het team samen te werken aan de DJControl Inpulse 500, een controller die 

het voor jonge DJ's makkelijker maakt voor het eerst in het openbaar op te gaan treden. We 

hebben ook onze software aangepast zodat deze naadloos integreert met de unieke, bekroonde 

hardwarefuncties die Hercules biedt om het DJ-en te leren. Deze functies zorgen er voor dat 

gebruikers die met Serato mixen bij hun eerste optreden al het vertrouwen hebben dat nodig is.” 

 

De DJControl Inpulse 500 beschikt niet alleen over begeleid leren te DJ-en en de slimme 

DJUCED Intelligent Music Assistant, maar heeft ook vele voorzieningen die DJ's helpen om met 

vertrouwen in het openbaar op te treden en betaald te krijgen voor hun inzet: 

• Klaar-om-te-mixen audio-opties: De controller wordt gevoed via de USB-ingang. De 

achterzijde heeft vele aansluitingen voor externe bronnen. Via de dubbele tulp aux-

ingang of de 3,5 mm stereo mini-jack, kunnen DJ's snel hun smartphone of een 

mediaspeler aansluiten als backup of als extra muziekbron. Bovendien is het 

hardwaremengpaneel voor audio-ingangen voorzien van een aux-filter.  

• Aangestuurde MC-functionaliteit: Sluit een microfoon aan op de gebalanceerde 

microfooningang en speel MC. Op de stem kan een EQ-filter worden gezet en het niveau 

kan worden afgelezen op een VU-meter. Als de meter rood kleurt, is de stem overstuurd.  

• Filter FX: Deze professionele functie voor optredens stelt DJ's in staat hun eigen creaties 

naar hogere niveaus te mixen en hun sets te personaliseren met effecten die beschikbaar 

zijn in Serato en DJUCED®.  

• Solide inklapbare voetjes: Zet de controller hoger met uitklapbare voetjes die gloeien 

wanneer ze zijn uitgeklapt. Deze unieke voorziening beschermt de controller tegen 

gemorste drankjes tijdens wilde optredens en laat de DJ er nog gelikter uit zien. 

• Bouwkwaliteit: stevige metalen achterplaat op het mengpaneel, rubberen RGB-pads en 

ingebouwde Velvet Sound DSP van AKM voor het verwerken van audio-ingangen en -

uitgangen. 

• Ondersteuning van streaming-diensten: Geniet van het kunnen mixen van miljoenen 

tracks met behulp van TIDAL en SoundCloud Go+ die geïntegreerd zijn met Serato en 

met Beatport LINK, Beatsource LINK en Qobuz dat onderdeel is van DJUCED. 
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Het team bij Hercules koestert al bijna 20 jaar beginnende DJ's. Naarmate hun vaardigheden 

groeien, groeien ook de mogelijkheden van hun controllers. De DJControl Inpulse 500 biedt 

een controller die er professioneel uitziet en aanvoelt, en die DJ's, die voelen dat ze klaar zijn om 

de slaapkamer te verlaten, het vertrouwen schenkt om de bar, het podium, het café of de winkel 

te betreden voor een eerste optreden.  

 

Vooraf te bestellen op 11 juni 

2020 en algemeen beschikbaar 

op 3 juli 2020, met een 

adviesprijs van € 299,99. 

 

Ga naar hercules.com voor meer 

informatie over alle Hercules-

controllers 

 

 

 

 

 

U kunt foto's hier downloaden tot 1 juli 2020 (downloadcode: 6868). 

 

Contact voor de internationale media:  

Lauren Herbert – International Marketing & Communication Manager, lauren.herbert@guillemot.fr 

 
OVER HERCULES 

De Guillemot Corporation Group ontwerpt en fabriceert hardware en accessoires voor interactief entertainment. Onder de namen 

Hercules en Thrustmaster brengt de Group een breed aanbod aan verschillende producten op de markt. De Guillemot Corporation 

Group is sinds 1984 actief op deze markt en is nu aanwezig in 11 landen waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Roemenië en China (Hongkong), 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. Meer informatie vindt u op guillemot.com. 

 

© 2020 Guillemot Corporation S.A.. Alle rechten voorbehouden. Hercules is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation 

S.A.. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn 

niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per land 

verschillen. 

 

 

OVER SERATO 

Serato produceert de meest creatieve muzieksoftware op deze planeet door authentiek, inclusief en inspirerend te zijn. Hun motivatie is 

het geloof mensen de mogelijkheid te bieden zich uit te drukken en anderen te ontroeren met de kracht van muziek.  

De reis begon in 1999 met de lancering van Pitch ‘n Time dat tot op de dag van vandaag 's werelds meest vooraanstaande studio-

plugin is voor time-stretching en pitch-shifting. Dankzij Pitch ‘n Time kwam Serato in de DJ-industrie terecht om die wereld vervolgens 

op zijn kop te zetten met de lancering van Serato Scratch Live en later gevolgd door Serato DJ Pro en Serato DJ Lite.  

Serato is recent teruggekeerd naar de gevarieerde wereld van muziekproductie met de lancering van Serato Sample, een hoogwaardige 

sampling-plugin voor producers. Zeer recent hebben ze bovendien Serato Studio gelanceerd, een allesomvattende en intuïtieve app voor 

het maken van beats. 

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=c044eae9-4378-487c-b136-b252811b35e7
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/herculesdj
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix

