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Deck-bedieningen:

• Jogwiel: aanraakdetectie voor scratchmodus

• 4 pads: activeer 4 modi (hot-cue, roll, fx, sampler)

• Loop in/loop out knoppen

• Tempo/pitchfader

Mengpaneelbedieningen:

• Instellen van versterking, 2 EQ-niveaus, filter op knoppen en 
volume en mix op faders

• Instellen van hoofdvolume en selecteren van preview

Ingebouwde audio: 

• Hoofdspeakeruitgang + koptelefoonuitgang

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

BEATMATCH-BEGELEIDING:

• Ingebouwde dynamische lichtbegeleiding: hierdoor hoeft niet 
meer op het scherm te worden gekeken

• Tempobegeleiding: laat zien hoe de tempofader moet worden 
verschoven

• Beat Align begeleiding: laat zien in welke richting het jogwiel het 
best gedraaid kan worden

IMA (Intelligent Music Assistant):

• Trending tracks: laat een lijst zien van de beste hierna af te spelen 
tracks zoals berekend door DJUCED® Artificial Intelligence

• Assistent: druk op een knop en krijg onmiddellijk de beste 
muziekaanbevelingen

• Energie: stem uw tracks af op het energieniveau van het feestje

DJ ACADEMY:

• Geïntegreerd in DJUCED® met uitgebreide ingebouwde 
videotutorials. Gebruik DJ Academy om de grondbeginselen van het 
DJ-en te leren en uw vaardigheden verder te ontwikkelen.

• Begin te DJ-en met de juiste controller

• Train uw oren en beatmatch handmatig met ingebouwde 
dynamische lichtbegeleiding

• Volg de DJ Academy tutorials die zijn ingebouwd in DJUCED®

• Gebruik de tracks die Intelligent Music Assistant analyseert en 
aanbeveelt met behulp van DJUCED® 

• Stel het Energie-niveau in voor uw feestje zodat de voor de 
gelegenheid meest geschikte tracks worden gematcht

• Relax en geniet * Ga makkelijk aan de slag —Word DJ

*
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN/
GEWICHT

Afmetingen van behuizing: 320 x 195 x 49 mm
Gewicht: 0,9 kg

Diameter jogwiel: 90 mm

INGEBOUWDE 
AUDIO

Hoofduitgang voor speakers: 2x tulp

Koptelefoonuitgang: 3,5 mm stereo 

Resolutie: 24-bits/44,1 kHz

BEDIENINGEN

Mixbedieningen
1 filter, 2 EQ, 1 versterkingsknop, 1 volumefader/deck
crossfader, hoofdvolume, koptelefoon

Bedieningen per deck
Jogwiel: sensatie van vinylspeler met aanraakdetectie
4 pads x 4 modi (hot-cue, roll, fx, sampler).
Loop in/loop out knoppen.

Browserbedieningen
Draaischakelaar + 2 laadknoppen + Assistent-knop

BEATMATCH-
BEGELEIDING

Tempobegeleiding: lichtbegeleiding langs de 
tempofader

Beat Align begeleiding: lichtbegeleiding onder het 
jogwiel

IMA 
(INTELLIGENT 

MUSIC 
ASSISTANT)

Assistant: suggereert de beste tracks uit de 
bibliotheek op uw computer. 

Energy: helpt u de perfecte atmosfeer met het juiste 
energieniveau te maken voor het feestje. De energie 
varieert van blauw (lekker koel) tot rood (aardig warm 
en een prima danstemperatuur) zodat u op elk 
moment de sfeer op de dansvloer kunt afkoelen of 
opstoken. 

Trending tracks: De functie "TRENDING TRACKS", 
exclusief voor DJUCED®, gebruikt kunstmatige 
intelligentie om te bepalen welke tracks populair 
gaan worden zodat u een afspeellijst kunt maken die 
alom bewondering zal afdwingen. 

SOFTWARE
DJUCED® versie 4
DJ Academy met uitgebreide ingebouwde videotutorials
en geïntegreerde interactieve help

SYSTEEM-
VEREISTEN

Besturingssysteem: Windows® 7, 8, 10 / macOS® 10.11 & 
hoger

Core 2 Duo CPU & hoger + 4 GB RAM & meer

INHOUD VAN DE VERPAKKING

DJControl Inpulse 200

Aan controller bevestigde gevlochten USB-kabel

DJUCED® versie 4

Garantiekaart


