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Oferta handlowa

Pioneer DDJ-800 | Autoryzowany sklep Pioneer DJ
Polska | Fachowe doradztwo ** Zamów tel. 22
7470291 **
kategoria: DJ > Kontrolery DJ

Producent: Pioneer DJ
3 949,00 zł
Kod QR:

NOWOŚĆ DDJ800 w ofercie avpartner.pl Pioneer DDJ800 - Kontroler.

Dwukanałowy kontroler Pioneer DDJ800 to profesjonalne rozwiązanie na mobilnego DJ-a, które
zostało stworzone z myślą o występie w każdym miejscu. To przenośne urządzenie dziedziczy
typowy układ w stylu klubowym i popularne funkcje kontrolera DDJ-1000, w tym kolorowe
wyświetlacze Jog. Rezultatem jest profesjonalny kontroler zamknięty w bardziej kompaktowej
obudowie, dzięki któremu nie będziesz miał problemów z przenoszeniem się między eventami,
imprezami i gdziekolwiek indziej.

Przestań martwić się, że MC chodzą przed głośnikiem dzięki kompatybilnej funkcji reduktora
sprzężenia zwrotnego w Rekordbox DJ. System automatycznie obniży dźwięk gdy wykryje "Brum"
z mikrofonu. Jest to bardzo przydatne, gdy masz podłączone 2 mikrofony na raz. Użyj Pioneer
DDJ 800, aby miksować dźwięk ze źródeł zewnętrznych i zastosuj efekty DSP, Filtry aby wszystkie
sety były wyjątkowe.
Kompaktowy i przenośny
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Choć jest to zaawansowany kontroler, DDJ-800 jest lżejszy o 1,3 kg od swojego starszego brata,
DDJ-1000. Dzięki temu można go wygodnie transportować między imprezami.
Wyświetlacz Jog
Miej oczy na pokładzie i poza komputerem dzięki dostosowywanemu kolorowemu
wyświetlaczowi LCD mieszczonym pośrodku każdego pokrętła jog. Odkryj tylko potrzebne
informacje, niezależnie od tego, czy jest to BPM, kształt fali, pozycja odtwarzania, czy punkty Hot
Cue i Loop.
Reduktor sprzężenia zwrotnego
Ciesz się spokojem, przekazując mikrofon gościom i MC. Funkcja reduktor sprzężenia zwrotnego
w Rekordbox DJ natychmiast wykryje i zmniejszy poziom sygnału mikrofonu, dzięki czemu
zachowasz pełną kontrolę nad miksem.
Układ w stylu klubowym
Działanie na Pioneer ddj800 sprawia wrażenie, jakbyś korzystał z profesjonalnej konfiguracji
NXS2. Przyciski, pokrętła i suwaki kontrolera są ułożone w taki sam sposób, jak w naszym
standardowym sprzęcie CDJ i DJM.
Funkcja miksera audio
Użyj DDJ-800 jako samodzielnego miksera, aby kontrolować głośność dźwięku z urządzenia
zewnętrznego. Po podłączeniu do Rekordbox DJ można również użyć Sound Color FX i Beat FX
oraz trybu DVS. Dodatek Rekordbox DVS jest do dokupienia osobno.
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