Produktblad
Numark CM100 Allround/DJ-mixer
CM100, 19" Allround/DJ-mixer
AutoFader-Start och balanserade utgångar
Spänning: 230V/50Hz
Vikt: 3,4 kg
Mått: 483x177x107 mm
Antal rackenheter: 4 HE
Ingångar: 8 line, 3 phono, 2 mik
Ingångskontakter: RCA
Ingångskontakt mik: XLR, tele
Utgångskontakt obalanserad: RCA
Utgångskontakt balanserad: XLR
Equalizer: 1 x 5 bands stereo, 2-bands EQ för mik
CM100 är en smidig och mycket funktionell allroundmixer som är endast 4
HE. CM100 har fler ingångar och funktioner än de flesta i sin prisklass.
Varje kanal är utrustad med gain. CM100 har totalt 8 line, 3 phono och 2
mikingångar.Mikrofoningångarna har en separat 2-bands EQ och röststyrd
Auto-Talk. Känsligheten för Auto-Talk kan justeras steglöst.
X-fadern är adresserbar och utbytbar. X-fadern har också Autofaderstart och
Du kan därför kontrollera och starta CD-spelarens Cue-punkt med X-fadern.
Är kompatibel med CDN-20/32/34/88.
CM100 har en 5-bands EQ som är urkopplingsbar. +/- 6dB eller +/- 12dB för
EQ:n kan väljas.Förlyssningen är utrustad med X-fader som mixar mot
utsignalen eller splittat i vänster/höger hörlur.Mastern har panoreringsmöjlighet
och kan användas i mono eller stereo.
Masterutgången är balanserad men mixern har också obalanserade "slav"utgångar. CM100 har också en Zone-utgång med individuellt nivåreglage för att
kunna ge olika volymer i olika utrymmen/lokaler. Uttag för 12V lampa med
BNC-kontakt.
Utgående! Endast kvarvarande lagerex!
ST1100110210U Numark CM100 Allround/DJ-mixer 2880 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Numark DM950, DJ-mixer
DM950, 2-kanals DJ-mixer med 2-bands EQ per kanal.
Spänning: 230V/50 Hz
Vikt: 2.4 kg
Mått: 197x267x100 mm (4HE)
Ingångar: 2 line, 4 phono, 1 mik
Ingångskontakter: RCA
Ingångskontakt mik: tele
Utgångskontakt: RCA
Ny 2-kanals mixer som är anpassad både till form och färg att placeras mellan
t.ex TT-1600, TT-1610, TT-1650 eller TT-200.
Totalt en mikkanal samt två phono/linekanaler. Båda är utrustade med gain
och 2-bands EQ. X-fadern är enkelt utbytbar. Trots det attraktiva priset har
DM950 X-fader i förlyssningen. DM950 är en bra instegsmodell för den som vill
prova på att mixa musik utan att spendera en förmögenhet.
Utgående! Endast kvarvarande lagerex!
ST1100110350 Numark DM950, DJ-mixer 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Numark DM-2050
Numark DM-2050, 3-kanals DJ-mixer.
Spänning: 230V/50 Hz
Vikt: 2,5 kg
Dimension: 244x285x95 mm
Ingångar: 6 line, 2 phono, 1 mik
Ingångskontakt: RCA
Ingångskontakt mik: Tele 6,35mm
Utgångskontakt: RCA (obalanserad)
Equalizer: 3-bands EQ per kanal (med Rotary Kills)
DM2050 är en 3-kanals DJ-mixer med de allra nödvändigaste funktionerna.
Totalt 6 line, 2 phono och 1 mikrofoningång. Varje kanal är försedd med gain
och 3-bands EQ.
(Mikingången har nivå + 2-bands EQ).
X-fadern är justerbar och har reverse-funktion. Förlyssningen är försedd med Xfade funktion, så det går att mixa och öva i hörlurarna.
DM2050 är stor till antal ingångar och funktioner, men liten till priset. En
perfekt bedroom-DJ mixer, och passar lika bra mellan ett par skivspelare
som mellan ett par table-top CD, eller vid datorn.
Utgående! Endast kvarvarande lagerex!
ST1100110558X Numark DM-2050 1035 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Denon DJ X1800 Prime
Denon DJ X1800 Prime Professionell 4-kanalers DJ-clubmixer
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100%;} </style> X1800 Prime är en 4-kanals klubbmixer med en välbekant
layout, men med nya och spännande funktioner för att ta dig till nästa nivå av
liveframträdanden.X1800 Prime har dedikerade Sweep- och FX-kontroller för
varje kanal, vilket ger dig fler alternativ för att skapa ditt unika sound. Varför
inte lägga till en annan dimension för hur du använder EQ i DJ-båset? Använd
dig av X1800:s val av klassisk EQ eller isolations-EQ.X1800 Primes skarpa
OLED-skärm är ditt fönster till att kunna skapa ett ännu mer kreativt uttryck till
dina DJ-set. Anpassa arbetsflödet, få tillgång till 12 extra högkvalitativa Denon
DJ-effekter, och använd dig sedan av den unika Effects Quantization Touch
Strip, med eleganta rytmbaserade justeringar för att forma ditt ljud till max!
X1800 använder sig dessutom av Denon DJ:s Flex-Fader Crossfader,
anpassningsbar efter hur just du vill ha den.Du väljer enkelt mellan olika
ljudkällor genom X1800 Primes fyra phono/line-omkopplare, plus en extern
send/return. Du har dessutom fyra digitala ingångar, DVS-kapacitet samt ett
smidigt byte till USB-ingångar. Du kan lätt personalisera dina
liveframträdanden med hjälp av de två separata mikrofoningångarna. Dessutom
har X1800 Prime två hörlursuttag, vanlig 6,3mm teleplugg samt mini-tele.
Självklart levererar X1800 Denon DJ:s legendariska 24bit/96kHz ljudkvalitet
- ett måste för krävande proffs.Det inbyggda LAN-nätverket ansluter upp till fyra
Denon DJ:s SC5000 med hjälp av â€•Engine Connectâ€• för att du lättare ska kunna
använda tempobaserade effekter i dina framträdanden. X1800 har dessutom
två USB-audio interface för att enkelt kunna ansluta en laptop med ditt val av
DJ-mjukvara, samt möjliggör snabba byten av DJ under stressiga
livesituationer. Vill du ansluta ännu mer? X1800 har även en MIDI-port för att
kunna koppla in trummaskiner och effektboxar. Med Denon DJ X1800
Prime är himlen inte gränsen â€“ du är redan långt förbi! <ul> <li> 4-kanals digital
mixer med 4 phono/linje-ingångar <li> BPM FX-sektion med frekvensstyrd
'Band-Isolation' <li> Dubbla USB-ljudanslutningar för programvara och
ljudenheter <li> Sweep- och FX-knappar - högkvalitativa effekter för varje
kanal med en enkel vridning <li> Expressive EQ - välj klassisk EQ eller
Isolation-läge <li> "Engine Connect" -protokoll för beatgrid-låst FX <li> Denon
DJ "Flex-Faderâ€• - Crossfader <li> Anslut MIDI-baserade effekter och
instrument <li> 24-bitars/96kHz digital utgång för kompromisslös ljudkvalitet
</li>
Auktoriserade återförsäljare: http://denondj.com/prime-dealers/view/se

XL4847180 Denon DJ X1800 Prime 18895 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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