Informacje o produkcie

Denon DJ Prime 4
Cena :
6.899,00 zł

or
e.
pl

Producent : Dexibell

Firma Denon dlugo kazała czekać za tak atrakcyjnym urzadzeniem/kontrolerem .Tym bardziej że firmy konkurencyjne oferują takie zastawy w zupełnie innej
ofercie cenowej.Dlatego z wielką przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na ten produkt.

Prime 4 oferuje wspaniały 10-calowy ekran dotykowy z obsługą gestami, zapewniający najbardziej zaawansowane funkcje interakcji z biblioteką muzyki. DJ
może dotykać, czuć, poruszać się i odtwarzać muzykę za pomocą eleganckiego machnięcia palcem, aby wywołać wyjątkowe wrażenia oparte na technologii.
Prime 4 zapewnia doświadczenie jak z głównej sceny każdemu DJowi, w każdym miejscu, którym akurat gra!
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Niezrównana Kreatywna Energia
8 padów Prime 4 zapewnia najbardziej zaawansowaną i łatwą w użyciu kreatywną ekspresję dla DJ-ów. Możesz kontrolować hot cue, remiksować utwory,
przewijać i łączyć utwory aby dać od siebie maksymalną energię dla tłumu na parkiecie. Nigdy wcześniej nie widziany w systemach standalone timestretch ,
pozwoli bezbłędnie połączyć dowolne tempo i gatunek ścieżki, z przesuwaniem dźwięku w czasie rzeczywistym, dopasowując wszystko za dotknięciem palca!
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Dwa pomieszczenia - różna muzyka!
Innym innowacyjnym rozwiązaniem niespotykanym dotąd w branży jest niezależne wyjście Zone Output, który umożliwia DJ-owi wysyłanie pełnej listy
odtwarzania muzyki do całkowicie oddzielnego pokoju lub lokalizacji, podczas miksowania w głównym miejscu. Ponadto, podczas występu, Prime 4 ma
dostęp do dosłownie nieograniczonej ilości plików muzycznych i źródeł multimedialnych dzięki 4 wejściom USB, 1 x SD, a także wbudowanej kieszeni na
dysk SATA
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Audio i efekty wizualne
Prime 4 umożliwia DJ-owi manipulowanie 14 klubowymi efektami, z trzema modyfikacjami parametrów szybkiego dostępu dostępu do natychmiastowego
użycia w miksie. DJ-e mogą szybko uzyskać dostęp i manipulować pojedynczym en koderem, dodatkowo dostają sterowanie dwufunkcyjne również dla
efektu Sweep FX i Filter, na wszystkich 4 kanałach. Ponadto każdy DJ w dowolnym miejscu ma teraz pełną kontrolę nad elementami wizualnymi z
oświetleniem i kontrolą wideo za pośrednictwem połączenia StagelinQ firmy Denon DJ i partnerów Denon DJ Soundswitch, Timecode i Resolume.
Zbudowany by przetrwać wszystko - stworzony do gry!
Prime 4 zbudowano w oparciu o ponad 25-letnią tradycję doskonałego dźwięku i wykonania Denon, co potwierdza solidna obudowa i nieskazitelny 24-bitowy
dźwięk Denon DJ. Nic nie brzmi, nie wygląda ani nie gra jak 4-kanałowy system DJ Prime 4. Ponieważ obecnie nie ma na rynku żadnego "porównywalnego z
cechami" konkurenta, Prime 4 jest niedrogą technologią DJ, która wyprzedza o wiele lat istniejący produkty.
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4-kanałowy samodzielny system Engine Prime DJ
10-calowy, wielodotykowy wyświetlacz HD z obsługą gestami
Dedykowane wyjście Zone Out XLR zapewnia muzykę w oddzielnym pomieszczeniu
Wbudowany slot 2,5-cala na napęd SATA do przechowywania muzyki
6-calowe, wytrzymałe metalowe jogi z centralnym wyświetlaczem HD
4 programowalne kanały wejściowe dla zewnętrznych źródeł mediów
2 dedykowane wejścia XLR dla mikrofonów z indywidualnym sterowaniem
Połączenie StagelinQ do oświetlenia Event / Pro DJ i sterowania wideo
Odtwarza nieskompresowane formaty audio (FLAC, ALAC, WAV)
Legendarny 24-bitowy dźwięk Denon DJ
(4) USB i (1) nośnik SD Wejścia do odtwarzania muzyki
Obsługa klawiatury USB
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