
AANKONDIGING: NIEUW PRODUCT 

Hercules lanceert een nieuwe DJ-koptelefoon die speciaal is 

ontworpen voor het live mixen 

 

 

Rennes, 6 oktober 2020 — Enkele maanden na de lancering van haar nieuwe DJControl Inpulse 500-

controller, breidt Hercules met trots haar reeks van DJ-koptelefoons uit met de HDP DJ60, een over-

ear model met gesloten oorschelpen. De HDP DJ60 is een elegante en comfortabele koptelefoon die 

een natuurgetrouw en prachtig geluid produceert. Dit zijn precies de kwaliteiten die beginnende en 

geavanceerde DJ's nodig hebben als ze live voor publiek willen mixen, zelfs als dat de eerste keer is. 

 

HOOGWAARDIG GELUID 

Deze koptelefoon van professionele kwaliteit heeft drivers met een frequentiebereik van 15–22.000 Hz 

en een gevoeligheid van 105 dB. Het resultaat is een nauwkeurig audiosignaal dat het volledige 

spectrum kan weergeven en dat een natuurgetrouw geluid en een uitstekende basweergave heeft. 

 

OPTIMALE GELUIDSISOLATIE 

Dankzij het over-ear design en de uiterst zachte oorkussens, biedt de HDP DJ60-koptelefoon 

uitstekende geluidsisolatie voor het vooraf beluisteren van komende tracks en het met vol vertrouwen 

mixen voor publiek. 

 

UITZONDERLIJK COMFORT 

Door de ongelooflijke zachte oorkussens is de HDP DJ60-koptelefoon uitzonderlijke comfortabel: deze 

koptelefoon kan urenlang zonder klachten worden gedragen. De gedraaide kabel, die alleen aan de 

linkerzijde is bevestigd, zorgt voor ongehinderd gebruik en biedt volledige bewegingsvrijheid dankzij 

het maximale bereik van 3 meter. 



AANKONDIGING: NIEUW PRODUCT 

 

EEN ELEGANT ONTWERP 

De HDP DJ60-koptelefoon is niet alleen verbazingwekkend veelzijdig dankzij de draaiende oorstukken 

en de hoofdband die zich eenvoudig laat aanpassen voor elke maat en vorm hoofd, maar heeft 

bovendien een opvallend een origineel ontwerp dat is terug te vinden op de jogwielen van de DJ-

controllers van Hercules. 

 

DE DJ-KOPTELEFOON DIE U OVERAL MEE NAAR TOE KUNT NEMEN 

De Hercules HDP DJ60-koptelefoon heeft een 6,35 mm stereo jack-adapter waardoor hij op elk 

apparaat is aan te sluiten dat een DJ tegenkomt bij live optredens. Bovendien kan de koptelefoon 

worden opgevouwen om hem makkelijk mee te kunnen nemen. 

 

De Hercules HDP DJ60-koptelefoon is vanaf vandaag te koop in Noord-

Amerika en vanaf eind oktober in Europa. De koptelefoon heeft een 

adviesprijs van $ 69,99 / € 59,99. 

 

Meer informatie vindt u op www.hercules.com/nl/hercules-dj/. 

 

Foto's zijn hier te downloaden tot 30 oktober 2020 (downloadcode: 5827). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen voor de media: 

 

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

 

Guillemot Corporation 

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

Thrustmaster brengt de Group een gevarieerd aanbod aan producten op de markt. De Guillemot Corporation Group is sinds 1984 actief op deze 

markt, is nu aanwezig in 11 landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, 

Roemenië en China (Hongkong)) en distribueert haar producten in meer dan 120 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® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.. Alle 

andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. 

Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. 
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