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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

UM CONCENTRADO DE FUNCIONALIDADES 

PROFISSIONAIS
• 16 pads RGB retroiluminados com 8 modos (Hot Cue, Loop, etc.)

• Jog wheels grandes (14 cm de diâmetro) com deteção táctil

• 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

FUNCIONALIDADES INOVADORAS
• Guias de beatmatching para a sincronização manual das faixas

• Assistente para o ajudar a selecionar as melhores faixas seguintes

• Botão de filtro por hardware na entrada auxiliar, 2 botões EQ na entrada do

microfone

WHITE EDITION
• Acabamento branco brilhante com número de edição limitada único (de 1 a

1.000) impresso na placa de metal central

• Mala de transporte semirrígida com alça incluída

UMA VARIEDADE DE CONECTORES

Entradas analógicas
• Microfone: jaque equilibrado de 6,35 mm com botão de volume, botão EQ de altas

frequências, botão EQ de baixas frequências

• Auxiliar: 2 x RCA + minijaque estéreo de 3,5 mm com botão de volume e botão de

filtro

Saídas analógicas
• Principal: 2 x jaques mono de 6,35 mm + 2 x RCA

• Auscultadores: minijaque estéreo de 3,5 mm + jaque estéreo de 6,35 mm

ELEVE A SUA MISTURA
Os pés extensíveis/retrácteis elevam o controlador para a mesma altura dos

misturadores de DJing e ajudam a protegê-lo de bebidas entornadas.

SOFTWARE INCLUÍDO
• Software Serato DJ Pro através da chave da licença de atualização incluída

• Compatível com o Serato DJ Lite

• DJUCED®

Controlador de DJing único para atuações em público

- Alta qualidade: jog wheels grandes, pads RGB, placa de metal na área

de mistura central

- Confortável: montes de espaço, medidores de VU compridos

- Para utilização profissional: vasto leque de conectores, pés retrácteis

- Construído para durar: construção sólida e fornecido com uma mala de

transporte semirrígida

- Numerado: de 1 a 1.000, cada controlador é único

- Chave da licença de atualização do Serato® DJ Pro incluída

- Estilo apelativo: cor branca chamativa para uma visibilidade melhorada

Mala de transporte 

semirrígida incluída

Inclui chave da licença de 

atualização para

O controlador também 

funciona com

*

* Mostre a sua mistura
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES/

PESO

Corpo: 54 x 29,6 x 5,7 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

Saída 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 (na placa de metal central)

Por deck: 3 botões EQ, 1 botão de ganho, 1 fader de volume, 1 

medidor de VU

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

dos auscultadores e botão Cue/Master, 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, etc.)

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

Controlos de navegação na 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

(INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT)

Assistente: sugere as faixas seguintes para reproduzir a partir da 

sua biblioteca de música

Energy: ordena as faixas de acordo com a respetiva dançabilidade

SOFTWARE
DJUCED 5 / Serato DJ Lite / Chave da licença de atualização do 

Serato DJ Pro incluída

REQUISITOS DO 

SISTEMA

Sistema operativo: Windows® 10 / macOS® 10.14 ou superior

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

de espaço no disco rígido / Porta USB 2.0 (tipo A) / Monitor de 

1280 x 720

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

DJControl Inpulse 500 White Edition

Cabo USB entrançado

Licenças do DJUCED e Serato DJ Lite, mais chave da licença de 

atualização do Serato DJ Pro

Guia de início rápido e informações da garantia

Mala de transporte semirrígida com alça

Guias de 

beatmatching

Pads RGBAssistente

Pés retrácteis

Numerado

Software Mala de transporte


