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A Hercules lança novos auscultadores de DJing, especialmente 

concebidos para misturar ao vivo 

 

 

Rennes, 6 de outubro de 2020 — Alguns meses depois do lançamento do seu novo controlador 

DJControl Inpulse 500, a Hercules congratula-se de acrescentar à sua gama de auscultadores de DJing 

os HDP DJ60, um modelo circum-aural fechado atrás. Elegantes, confortáveis e precisos, os 

auscultadores HDP DJ60 oferecem uma qualidade de som excelente, o que é indispensável para 

qualquer DJ principiante ou avançado que queira misturar em frente a um público… mesmo que seja 

pela primeira vez. 

 

SOM DE ALTO DESEMPENHO 

Estes auscultadores de qualidade profissional possuem pré-amplificadores com uma frequência de 

resposta de 15 Hz-22 kHz e uma sensibilidade de 105 dB. Resultado: um sinal de áudio preciso que 

cobre todo o espetro de frequências, com som realista e uma excelente reprodução das baixas 

frequências. 

 

ISOLAMENTO ÓTIMO DO RUÍDO 

Graças ao seu design circum-aural (a rodear e envolver os ouvidos do utilizador) e às almofadas 

ultramacias, os auscultadores HDP DJ60 asseguram um excelente isolamento do ruído para 

monitorizar as faixas seguintes e misturar em público com total confiança. 

 

CONFORTO INVULGAR 

As suas almofadas incrivelmente macias tornam os auscultadores HDP DJ60 extremamente 

confortáveis: podem ser utilizados durante horas a fio sem qualquer problema! O cabo helicoidal 



ANÚNCIO: NOVO PRODUTO 

fixado apenas do lado esquerdo permite-lhe mover-se em volta sem restrições – e estende-se até 3 

metros, para total liberdade de movimentos! 

 

DESIGN ELEGANTE 

Além de fornecerem uma flexibilidade incrível graças aos seus auriculares giratórios e à cinta de 

cabeça, que se ajusta a qualquer tamanho e forma de cabeça, os auriculares dos auscultadores HDP 

DJ60 apresentam o design original atraente presente nas jog wheels dos controladores de DJing 

Hercules. 

 

OS AUSCULTADORES DE DJING QUE PODE LEVAR CONSIGO PARA TODA A PARTE 

Os auscultadores Hercules HDP DJ60 incluem um adaptador de jaque estéreo de 6,35 mm, que 

permite ligá-los a qualquer tipo de equipamento que os DJ possam encontrar ao misturarem em 

público. Além disso, os auscultadores podem ser dobrados, para um transporte fácil. 

 

Os auscultadores Hercules HDP DJ60 estarão disponíveis para compra na 

América do Norte a partir de hoje e na Europa a partir de finais de outubro, 

ao preço de retalho sugerido de 69,99 USD / 59,99 €. 

 

Para mais informações, visite www.hercules.com/pt/dj/. 

 

Transfira as fotografias aqui antes de 30 de outubro de 2020 (chave de 

transferência: 5827). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos para a comunicação social: 

 

Lauren Herbert, Diretor de Marketing & Comunicação Internacional: lauren.herbert@guillemot.fr 

Tim Gorham, Diretor de Marketing & Comunicação para a América do Norte: tim.gorham@guillemot.com 

 

Acerca da Guillemot Corporation 

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 e Thrustmaster. Em atividade neste mercado desde 1984, o Grupo Guillemot Corporation está presente 

atualmente em 11 países (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Itália, Bélgica, China [Hong Kong] e 

Roménia) e distribui os seus produtos em mais de 120 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 
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