
PRODUCTINFORMATIE

© 2021 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Hercules® en DJUCED® zijn geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Serato® is

een geregistreerd handelsmerk van Serato Audio Research Ltd. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn hierbij erkend als zijnde het eigendom van de

respectieve eigenaren. Afbeeldingen, productnamen en specificaties zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden

gewijzigd en kunnen per land verschillen.

www.hercules.com

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

EEN KRACHTPATSER VOL PROFESSIONELE 

FUNCTIONALITEIT
• 16 RGB-pads met achtergrondverlichting en met 8 modi (Hot Cue, Loop…)

• Grote jogwielen (diameter van 14 cm) met aanraakdetectie

• 3 EQ-draaiknoppen en 1 gain-draaiknop per deck; filter/effecten-rack met 4

effectendrukknoppen en 2 filterdraaiknoppen in het midden

INNOVATIEVE FUNCTIONALITEIT
• Beatmatchbegeleidingen voor het handmatig synchroniseren van tracks

• Assistent die u helpt de meest geschikte tracks te selecteren

• Hardware filterdraaiknop op aux-ingang, 2 EQ-draaiknoppen op mic-ingang

WHITE EDITION
• Oogstrelende witte afwerking met uniek nummer (beperkte oplage van 1000

stuks) aangebracht op de metalen middenplaat

• Inclusief halfharde draagtas met schouderriem

DIVERSE AANSLUITINGEN

Analoge ingangen
• Microfoon: gebalanceerde 6,35 mm jack met volumedraaiknop en draaiknoppen

voor High EQ en Low EQ

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

Analoge uitgangen
• Master: 2 x 6,35 mm mono jack + 2 x tulp

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

HOGER MIXEN
De uitklapbare/inklapbare voetjes brengen de controller naar dezelfde hoogte als DJ-

mengpanelen en zorgen er voor dat de controller minder kwetsbaar is voor gemorste

drankjes.

MEEGELEVERDE SOFTWARE
• Serato DJ Pro-software via meegeleverde licentiesleutel voor upgrade

• Compatibel met Serato DJ Lite

• DJUCED®

Unieke DJ-controller voor optredens in het openbaar

- Premium: grote jogwielen, RGB-pads, metalen plaat op middengedeelte

van mengpaneel

- Comfortabel: veel ruimte, lange VU-meters

- Voor professioneel gebruik: veel soorten aansluitingen, inklapbare

voetjes

- Robuust gebouwd: duurzame constructie en geleverd met een

halfharde draagtas

- Beperkte oplage: genummerd van 1 tot 1000, elke controller is uniek

- Inclusief licentiesleutel voor upgrade naar Serato® DJ Pro

- Opvallende stilering: witte kleur valt extra op

Inclusief halfharde draagtas

Inclusief licentiesleutel voor 

upgrade naar

Controller werkt ook met

*

* Onthul uw mix
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN/

GEWICHT

Behuizing: 54 x 29,6 x 5,7 cm

Gewicht: 3200 g

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 voor het mixen (op de metalen middenplaat)

Per deck: 3 EQ-draaiknoppen, 1 gain-draaiknop, 1 volumefader, 1 

VU-meter

Algemeen: 1 crossfader, draaiknop voor master-volume, 

draaiknop voor koptelefoonvolume en Cue/Master-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...)

- 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

IMA

(INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT)

Assistent: adviseert welke tracks uit uw muziekbibliotheek het 

best passen bij de track die nu wordt afgespeeld

Energy: sorteert tracks op basis van dansbaarheid

SOFTWARE
DJUCED 5 / Serato DJ Lite / licentiesleutel voor upgrade naar 

Serato DJ Pro

SYSTEEM-

VEREISTEN

Besturingssysteem: Windows® 10 / macOS® 10.14 of hoger

Intel i3, i5, i7, i9 / Apple M1 / AMD Ryzen / 4 GB RAM / 5 GB vrije 

ruimte op hard disk / USB 2.0-poort (type A) / 1280 x 720 scherm

Beatmatchbegeleiding

RGB-padsAssistent

Inklapbare voetjes

Genummerd

Software Draagtas

INHOUD VAN VERPAKKING

DJControl Inpulse 500 White Edition

Gevlochten USB-kabel

Licenties voor DJUCED en Serato DJ Lite, plus licentiesleutel voor upgrade 

naar Serato DJ Pro

Beknopte handleiding + garantie-informatie

Halfharde draagtas met schouderriem


