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Controlador de DJing com um design exclusivo, criado especialmente para atuar 

em público:

- Alta qualidade: jog wheels grandes, pads RGB e placa de metal dourada no 

centro

- Visual e design profissionais: efeitos no centro, controlos devidamente 

espaçados, 2 medidores de VU longos e atraentes realces dourados!

- Acessível: conectores práticos, pés extensíveis para misturar mais elevado, guias 

de luzes para uma mistura mais fácil e melhor

- Construído para durar: ultracompleto e robusto

- Edição limitada: numerado de 1 a 1.000 – cada controlador é único!

- Chave da licença do Serato® DJ Pro incluída (também desbloqueia o Serato®

DJ Lite) e DJUCED® incluído

- Mala de transporte semirrígida incluída

CHAVE DE LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO 

INCLUÍDA

Também desbloqueia o

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Um concentrado de funcionalidades profissionais:

- 16 pads RGB retroiluminados com 8 modos (Hot Cue, Loop, Slicer, etc.)

- Jog wheels grandes: 14 cm de diâmetro

- Reprodução/Pausa, Cue, Shift, Sync, jog wheels com deteção táctil

- Botões Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

- 3 botões EQ e 1 botão de ganho por deck; painel de filtros/efeitos com botões de 

efeitos e 2 botões de filtros no centro

Opções inovadoras para fazer subir de nível a sua mistura:

- Excelentes efeitos e filtros para alinhamentos de DJing originais

- O Assistente de Música Inteligente sugere as melhores faixas seguintes

- Guias de beatmatching para uma mistura mais fácil

- Filtro por hardware nas fontes de áudio externas

Gold Edition:

- Atraentes realces dourados e placa de metal dourada

- Mala de transporte semirrígida incluída

- Edição limitada: cada controlador possui um número único na respetiva placa

UMA VARIEDADE DE CONECTORES

Permitem-lhe misturar utilizando fontes externas, sem software:

- Entrada de microfone: jaque equilibrado de 6,35 mm com botão de volume, botão EQ 

de altas frequências, botão EQ de baixas frequências

- Entrada auxiliar: 2 x RCA + minijaque estéreo de 3,5 mm com botão de filtro

Entradas analógicas por hardware:

- Saída Master: 2 x jaque de 6,35 mm + 2 x RCA

- Saídas de auscultadores: Minijaque estéreo de 3,5 mm + jaque estéreo de 6,35 mm

ELEVE A SUA MISTURA

Concebido com pés retrácteis/extensíveis, para levantar o controlador: mantenha-o a 

salvo de bebidas entornadas!

SOFTWARE INCLUÍDO

- Chave da licença do Serato® DJ Pro incluída

- Também desbloqueia o Serato® DJ Lite

- DJUCED® incluído (versão completa do software)

* Mostre a sua mistura

*
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INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Dimensões da caixa:

62,6 x 36,3 x 13,1 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES/PESO

Corpo: 54,2 x 29,6 x 7 cm / Peso: 3,2 kg

Diâmetro das jog wheels: 14 cm

SAÍDAS E 

ENTRADAS DE 

ÁUDIO

Saída principal (altifalantes): 2 x jaque de 6,35 mm + 2 x RCA

Saídas de auscultadores: Minijaque estéreo de 3,5 mm + jaque 

estéreo de 6,35 mm

Entrada auxiliar: 2 x RCA + minijaque estéreo de 3,5 mm

Entrada de microfone: jaque equilibrado de 6,35 mm

Resolução de áudio: 44,1 kHz / 24 bits

CONTROLOS

Controlos de mistura

Por deck: 1 botão de filtro, 3 botões EQ, 1 botão de ganho, 1 

fader de volume, 1 medidor de VU

Geral: 1 crossfader, botão do volume principal, botão do 

volume dos auscultadores e botão Cue/Mix, botão do volume 

do microfone com botão EQ de altas frequências e botão EQ 

de baixas frequências, botão do volume auxiliar e botão de 

filtro, medidor de VU principal, painel de filtros/efeitos com 4 

botões de efeitos e 2 botões de filtros

Outros controlos por deck

- Reprodução/Pausa, Cue, Shift, Sync, jog wheel com deteção 

táctil

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

- Botões Vinyl, Slip, Quantize, Loop In/Loop Out

Controlos da biblioteca de música

Codificador giratório + 2 botões Load + botão Assistant

GUIAS DE 

BEATMATCHING

Guia Tempo: guia de luz ao lado de cada fader de tempo

Guia Beat Align: guia de luz por baixo de cada jog wheel

IMA

(ASSISTENTE DE 

MÚSICA 

INTELIGENTE)

Assistente: sugere instantaneamente as melhores faixas 

seguintes para reproduzir a partir da sua biblioteca de música

Energy: ajuda-o a selecionar faixas de acordo com o nível de 

energia da sua festa

SOFTWARE
DJUCED® / Serato® DJ Lite / Chave da licença de atualização 

do Serato® DJ Pro incluída

REQUISITOS DO 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.12 ou superior

Processador Core™ i3, 4 GB de RAM, OpenGL 2.0 ou superior 

(para gráficos)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

DJControl Inpulse 500 Gold Edition

Cabo USB entrançado banhado a ouro

DJUCED®, Serato® DJ Lite + chave da licença de atualização do 

Serato® DJ Pro

Guia de início rápido e informações da garantia

Mala de transporte semirrígida

GUIAS DE BEATMATCHING

PADS RGB
NUMERADO

PÉS RETRÁCTEIS/EXTENSÍVEIS

MALA DE TRANSPORTE INCLUÍDA


