Produktblad
Stanton SCS-1d
Stanton SCS-1d
Stanton Control System Deck Varje laptopbaserade DJs våta dröm har nu
besannats - och det med besked! SCS-1d är spelaren som designats från
grunden för att med högsta precision kunna styra dina DJ-program. Stantons
populära C.304 ligger till stor del till grund för layouten. Men inför arbetet med
SCS-1d har Stanton även tagit del av åsikter och önskemål hos ledande DJs
världen över vilket har gett ett både smidigt och funktionellt resultat. Den här
spelaren levereras t.o.m. med en riktig vinylskiva för att skapa den där
klassiska vinylkänslan längst ut i fingertopparna. Med SCS-1d erbjuds du
total kontroll över ditt DJ-ande, eller vad sägs om en 10" high torque
direktdriven skivtallrik, transportkontroller, navigationsknappar, en
motoriserad pitch slider och fyra triggerknappar. Till skillnad från SCS-1m
(Mix Controller) finns här ingen direkt ljudkontakt, alla in- och utgångar för ljud
finns på mixern eller det externa ljudkortet. Vad SCS-1d erbjuder är helt
enkelt den överlägset bästa trackingen och mest intuitiva designen i sin klass.
Hjärtat i SCS-1d är en förbättrad version av den prisbelönta direktdrivna
motoriken i Stantons skivspelare T.120 och STR8-150. Det här är en av
världens mest pålitliga konstruktioner av skivspelare, något som tusentalt DJ:s
världen över skulle kunna intyga. Den har bl.a. en supersnabb spin up på 0.2
sek. Motorn kan också ställas in på att simulera känslan av såväl super high
torque-motorer som de lite vanligare low torque-varianterna. SCS-1d har
ett vinyl tracking-system med superhög upplösning vilket resulterar i
ultrakorrekt mixning och scratching. Detta system, som försäkrar att varje
liten nyans fångas upp i realtid, fungerar enligt samma princip som en optisk
mus så den här mekaniken kommer du aldrig slita ut. Till skillnad från digitala
vinylsystem är den här spelarens tracking helt felfri (många digitala
vinylsystem har problem vid låga rpm). Och eftersom ingen tidskodssignal
behöver tolkas finns ingen fördröjning mellan dina rörelser och din programvara.
Precis som sin syskonprodukt, SCS-1m mix controller, har SCS-1d fyra
assignbara kontrollrattar med LED-ring. De är till för kontroll av olika
parametrar i ditt DJ-program. Strax nedanför sitter också en liten LCD-ruta så
du kan se vilken parameter du ändrar utan att behöva titta upp från spelaren.
Med sex kontrollpresets per ratt motsvarar detta 24 assignbara kontroller!
Samma flexibilitet bjuder navigeringsdelen på: Ett jog wheel och fyra
knappar låter dig enkelt bläddra genom spellistor eller ändra på
hårdvaruinställningar. Att vara DJ bakom en SCS-1d blir som att ha flera
"virtuella skivspelare" framför sig - ett enkelt knapptryck är allt som behövs för
att byta från en spelare till "nästa". Pitchkontrollen är 100mm lång för att kunna
klara av supermjuka pitchvariationer. Men det är inte allt! Den är motoriserad
också så att SCS-1d "minns" dina inställningar när du växlar mellan spelare eller
presets. Precis nedanför den motoriserade skivtallriken sitter den
assignbara triggerdelen. Den består av fyra anslagskänsliga pads som kan
användas till att spela upp loopar och samplingar eller till att trigga MIDImeddelanden till ditt program. Att använda dessa trigger pads tillsammans
med skivtallriken skapar kreativa eller rent av vilda möjligheter som hittills
inte varit möjliga. Med SCS-1d har uttrycksmöjligheterna för dig som DJ blivit
oändliga!
• Ställbar high torque 10" direktdriven skivtallrik med vinylyta och överlägsen
tracking
• Vridmoment vid start: 4.5Kgf-com
• Starttid: 0.2sek
• Hastigheter: 33 1/3rpm, 45rpm
• 100mm motoriserad pitchkontroll med minne för olika inställningar
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• 4 anslagskänsliga trigger pads för att styra loopar, cue points etc.
• 4 kontrollrattar med 360° LED-belysning
• LCD-ruta för tvåvägskommunikation med DJ-program
• HxBxL: 83x372x430mm
• Vikt: 6.29kg

XL1760060 Stanton SCS-1d 3950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Stanton SCS-1m
På senare år har DJ-världen svämmat över av olika controllers designade för
laptop-mixning. Tyvärr har nästan alla dessa nya försökssystem drabbats av
kompromissande av olika slag. Populära vinylbaserade kontrollsystem å
andra sidan begränsas av tidskodstracking från vinylskivor. Utslitna skivor,
trasiga nålar, dåliga skivspelare och hög latency är problem som gärna gör sig
påminda. Därför slår Stanton upp portarna till en ny era inom DJ-konsten med
nya SC System.
SCS-1m Mix Controller och SCS-1d Deck eliminerar alla tidigare
begränsningar och tillkortakommanden genom att leverera ett driftsäkert
system med exakt feedback och nästan övernaturlig kontroll över DJmjukvaran. Stantons SC System är ett resultat av många års produktutveckling
och kommer inte bara förändra livet för laptop-DJs - SC System kommer ge
eko i hela DJ-världen. Stantons SC System överträffar enkla "allt-i-ett"controllers tack vare att man separerat mixerenheten och spelarenheterna.
Detta möjliggör en mångfald konfigurationer med tydliga gränser mellan varje
enhets funktioner. Man har också sett till att lämna plats för ett flertal förnämliga
funktioner, t.ex. inbyggd FireWire-anslutning, en high torque direktdriven
skivtallrik med kontrollskiva av vinyl, motoriserade faders, en mängd
kontrollfunktioner och triggers samt ett enkelt system för
tvåvägskommunikation med DJ-programvara. Stanton är stolta att få presentera
världens första verkligt professionella kontrollsystem som designats för
PC/Mac-baserade DJs. SC System - framtiden för laptop-DJs! SCS-1m
Stanton Control System Mix Controller Även om SCS-1m på sätt och vis är en
mixer vore det riktigare att kalla den Mix Controller. Den är designad i ett
intuitivt DJ-format som omedelbart borde kännas bekant för alla som någonsin
stått bakom en DJ-setup. SCS-1m har 4 kanalstripar med faders och EQkontroller liksom en följsam crossfader och en enkel cue/monitor-sektion.
Toppanelens layout har noggrant designats så att vilken erfaren DJ som
helst kan ta över och börja mixa på en gång. Skillnaden är förstås att t.ex. vrida på
en ratt eller dra i en regel inte påverkar det analoga ljudet direkt – det
påverkar de motsvarande parametrarna i din DJ-programvara. SCS-1m har
kontrollen över ditt DJ-program och skickar/tar emot ljud till Mac eller PC via
FireWire. Med FireWire får du i en kabel all den bandbredd du behöver för att
hantera allt mixande och alla kontrollfunktioner. Detta medger även en
ultralåg latency på endast 1.5ms och en hög samplingsfrekvens på 24bit/96kHz.
Om man bortser från fundamentala mixnings- och kontrollfunktioner så
avviker SCS-1m radikalt från traditionella mixers tack vare att varje kanal
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har en kontrollratt med LED-ring samt en "anteckningsruta" i LCD-format.
Dessa fullt assignbara kontroller kan kopplas direkt till funktioner i ditt DJprogram och samtidigt ge visuell respons på kontrollrattens position. Strax
nedanför bekräftar LCD-rutan att din DJ-mjukvaras parameter har ändrats utan
att du behöver kolla din laptop. Givetvis kan du också spara dina
favoritpresets. Trots att SC System i första hand designats som kontrollyta
för DJ-mjukvara finns möjligheten att koppla in en "riktig" skivspelare eller CDspelare till PC eller Mac via en switchbar aux-ingång. Mycket användbart för
dig som vill mixa in "real world"-ljud i ditt program eller för den som behöver
sampla från vinylskivor eller arkivera skivor.
• Lika perfekt som självständig mixer som i kombination med SCS-1d
• Navigeringsfunktion för att kunna läsa spellistor på dator
• Inbyggd FireWire-anslutning fullt kompatibel med Mac och Windows
• Ingångar: Mic and Phono / Line
• Utgångar: Master: balanserade TRS; Zone: RCA; hörlursutgång
• Ingång för fotpedal vilket möjliggör handsfree-kontroll av programparametrar
• HxBxL: 77x276x430mm
• Vikt: 2.71kg

XL1760065 Stanton SCS-1m 3950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Denon DJ DS1
Denon DJ DS1 Denon DJ DS1 är ett kompakt och kraftfullt interface för
mjukvaran Serato DJ.
Storleken som inte är mycket större än en smartphone gör DS1 till
det perfekta valet för mobila DJÂ´s som vill resa på lätt fot. Kärnan i DS1är ett
högkvalitativt 24-bitars ljudkort med stöd upp till 96kHz samplingsfrekvens
och har två stereo ingångar för antingen vinyl och/elller CD-spelare. Ljudet från
Serato skickas ut högupplöst i 24-bitar via DS1 dubbla RCA utgångar. DS1
drivs via datorns USB-port och behöver därför inte extern strömförsörjning. DS1
levereras komplett med två uppsättningar vinyl och CD-skivor samt all
nödvändigt kablage för att komma igång. <ul> <li> Robust chassie i metall </li>
<li> Plug n play med Serato DJ </li> <li> 24-bitars digital till analog
omvandling </li> <li> Stöder 44.1kHz, 48khz, 96kHz </li> <li> Jordpunkt för
vinyl </li> <li> 2 par phono/line ingångar, 2 par utgångar (RCA) </li> <li>
Levereras med två uppsättningar kontroll vinyl och CD </li> <li> Inkluderar all
nödvändigt kablage </li> <li> Bärväska medföljer </li> </ul>
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XL4846401 Denon DJ DS1 3795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Denon DJ MC4000
Denon DJ MC4000 2-kanals Serato DJ controller framtagen för den
professionella mobila användaren.
MC4000 från Denon DJ är en 2- kanals Serato DJ controller
framtagen för den professionella mobila användaren som kräver en stabil
konstruktion med enkelt handhavande och hög ljudkvalite.MC4000 är
utrustad med ett 24-bitars premium ljudkort och har 100mm pitch reglar för
den rätta känslan och korrekt tonjustering.Arbetsytan är överskådlig med en
enkel och inspirerande layout utan onödiga funktioner och knappar.Med de
högupplösta jog-hjulen, dedikerade hot-cue knapparna och sampleknapparna styr du mjukvaran precis som du vill.MC4000 är även utrustad
med dubbla mikrofoningångar som kompletteras av en eko effekt, EQ och
ducker funktion.Levereras med mjukvaran Serato DJ Intro (download) men
är även kompatibel med Traktor 2 och Virtual DJ 8. <ul> <li> Ingångar: 1 x
AUX-ingång, 2x mikrofoningångar (XLR/tele och Â¼"-tele) </li> <li> Utgångar:
Master out (balanserad XLR och RCA), Booth (balanserad Â¼"-tele) </li>
<li> Högkvalitativ hörlursförstärkare / 6,3mm+3,5mm </li> <li> Mic-ducking och
inbyggd eko-effekt+EQ för Mic 1 & 2 </li> <li> Kensington-låsfäste för att
förhindra stöld </li> <li> Chassie i stål </li> </ul>

XL4846440 Denon DJ MC4000 4495 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Denon DJ MC6000MK2
Denon DJ MC6000MK2 4-kanals DJ-kontroller och mixer speciellt
optimerad för Serato DJ.
MC6000Mk2 är Denon DJÂ´s nästa generation DJ kontroller och
mixer för både proffesionella och nya användare.Skapad från grunden för att
tillgodose de höga krav som dagens mobila-/klubb-DJÂ´s efterfrågar. Det
slimmade men ändå kraftiga chassiet är tillverkat i stål och har kontroll över 4kanaler för upp till 8 ljudkällor via ett kompromisslöst 24-bits ljudkort.
MC6000Mk2 är plug'n play direkt ur kartong tillsammans med Serato DJ
Intro, men är även helt MIDI-kompatibel med andra mjukvaruprogram via midi
mappings. MC6000Mk2 är utrustad med dual-deck funktion vilket innebär
att totalt 4 stycken deck kan användas tillsammans med de överskådliga
transportfunktionerna som tex pitch, EQ, loop, hot cue och FX-kontroll.
Utöver detta kan även video enkelt integreras tillsammans med ljud via
Serato video plugins. Den logiskt och bakgrundsbelysta uppbyggnaden av
kontrollytan ger användaren förtroendet att vara helt fokuserad på sina
kreativa prestationer istället för att leta efter reglar, rattar och knappar.
MC6000Mk2 garanterar ett professionellt användande med dubbla
balanserade mikrofoningångar med oberoende eko effekt och 3-bands
equalizer. Både balanserade och obalanserade utgångar finns, allt
distribuerat via det nya ljudkortet som levererar ljud i världsklass oavsett om
den används live i radio gig, hemmafester eller på stora festivalscener.
Välkommen till Denon MC6000Mk2 â€“ en professionell digital kontroller och
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mixer men framförallt en långsiktig prestationspartner för framsynta DJÂ´s. <ul>
<li> Optimerad för Serato DJ </li> <li> 4 st kanaler, 4 st deck och 8 st
valbara ingångar </li> <li> 2 st mikrofoningångar med 3-bands eq, eko och
ducking funktion </li> <li> 3-bands eq med "Total kill" </li> <li>
Balanserad XLR och obalanserad RCA main ut (stereo/mono) </li> <li>
Booth ut med volymkontroll och valbar ingångskälla </li> <li> 45mm kanal
och crossfader reglar </li> <li> Ställbar crossfaderkurva </li> <li> Inbyggt
USB ljudkort, 2 in/2 ut </li> <li> Högupplösta 105 mm jog hjul </li> <li> 4+4
hotcue/sampler knappar </li> <li> Auto/manuell looping </li> <li> Vinyl
on/off </li> <li> Sync-knappar för BPM synk mellan decken </li> <li> Key
lock on/off </li> <li> Kompatibel med MAC OS X 10.6 och senare,
Windows XP/Vista/Win7/Win8 </li> <li> 460 x 50 x 283 mm </li> <li>
4,1kg </li> </ul>

XL4846462 Denon DJ MC6000MK2 6595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Denon DJ RMMC6000
Denon DJ RMMC6000 Kit med rackvinklar till MC6000/MKII.
Rackvinklar till MC6000/MKII

XL4846464 Denon DJ RMMC6000 350 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Denon DJ MC7000
Denon DJ MC7000 Professionell DJ-controller med dubbla ljudkort
MC7000 är en professionell DJ-controller med 4-kanals Serato DJkapacitet och dubbla USB-anslutningar. Dessa två USB-ljudkort gör det möjligt
för två DJ:s att spela tillsammans eller lämna över utan avbrott. Tillsammans
med Denon DJ:s legendariska kvalitet och överlägsen 24-bitars
ljudåtergivning, är det här en controller som passar både mobila och klubb-DJ:s.
MC7000 innehåller också den fullständiga versionen av Serato DJ, plus tre
kreativa expansionspaket vilket gör det möjligt för DJ:s att stärka sin
musikaliska och visuella stil till max.De dubbla 6-tumshjulen har en touchkänslig design med roterande LED-skärmar, vilket ger en maximal
återkoppling för DJ:n. MC7000:s nya, exklusiva Key Matching och Changingkontroller ger en oöverträffad förmåga att direkt matcha tonarter, vilket
resulterar i en förbättrad publik- och dansgolvsupplevelse. Enhetens
omfattande mixer med flera ingångar ger också tillgång till linje phono-ingångar
från både analoga och digitala källor för en perfekt blandning av innehåll och ljud.
<ul> <li> 4-kanalig DJ-controller med digital mixer <li> Dubbla USBljudgränssnitt - Anslut 2 datorer samtidigt <li> 3 Serato Expansion Packs
ingår <li> 16 tryckkänsliga pads <li> Solida 6-tumshjul <li> 2 mikrofoningångar
<li> XLR-utgångar för master och booth <li> Serato DJ DVS-kompatibel <li>
Solid kompakt design <li> 664mm x 378.2mm x 68.2mm <li> Vikt 7 kg </li>

XL4846470 Denon DJ MC7000 10195 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Denon DJ MCX8000
Denon DJ MCX8000 Fristående DJ-controller/mediaspelare med högupplösta
displayer
Du behöver ingen dator Ta makten över DJ-båset med nya
fristående MCX8000 och förvandla ett vanligt gig till en full konsertupplevelse.
Två högupplösta skärmar styr Denon DJ:s revolutionerande Engine 1.5programvara och stödjer SeratoÂ® DJ. Den är utrustad med en 4-kanals
digital mixer som levereras med 3 inbyggda direkteffekter. Inbyggd
Engine-mjukvara Vad är Engine? Engine är den exklusiva, revolutionära DJmjukvaran under huven på MCX8000, som gör att du kan göra ditt jobb utan
en bärbar dator. Den här fantastiska mjukvaran ger dig möjligheten att spela
dina set med endast en enkel USB-sticka. Engine 1.5-programvaran har
många funktioner som du tidigare bara hade tillgång till från din dator, till
exempel att kunna skapa spellistor och analysera hela ditt bibliotek. Redo
för Serato Eftersom MCX8000 är kompatibel med den senaste Serato DJmjukvaran och låter dig använda 4-kanaler, så har du tillgång till det bästa från två
världar. Det finns också ett DVS-uppgraderingspaket, vilket ger MCX8000
obegränsade möjligheter. Smidig överlämning Överlämning mellan olika DJ:s
görs med lätthet! Det behöver inte bli några avbrott under överlämningarna genom
att Engine-programvaran gör det möjligt att antingen ansluta till MCX8000 via
USB eller Serato DJ. Det finns två USB-portar för flash-diskar och på baksidan
av MCX8000 finns en USB-port för en extern hårddisk som används med
Serato DJ. Ljudkvalitet och effekter MCX8000 är konstruerad med
inbyggda ljudeffekter och ett 24-bitars rent ljud, och levereras med
högkvalitativa XLR-utgångar för både DJ-booth och PA-systemet. För att krydda
det fantastiska ljudet finns tre ljudeffekter inbyggda: delay, eko och noise.
MCX8000 är den enda mediaspelar /controller som har sin egen inbyggda
programvara och samarbetar sömlöst med Serato DJ. Vi ger DJ:n tillgång till
nästa generations högpresterande teknik, med högupplösta skärmar och en solid
4-kanals mixer som inte begränsar dig. <ul> <li> Innehåller revolutionerande
Denon DJ Engine- teknik <li> 2 USB-ingångar för Engine playback i
standalone mode <li> Innehåller 4-deck Serato DJ-programvara <li> 2
högupplösta displayer visar Engine och Serato DJ-funktion <li> Professionell
4-kanals digital mixer med 2 mikrofoningångar <li> 3 inbyggda direkt
effekter <li> Tryckkänsliga pads för hot cue, rolls, slicer och samplingar <li>
Steage LinQ nätverksanslutning för att styra lampor och video <li> Solid
metallkonstruktion <li> 728,47 mm (B) x 432,82 mm (D) x 70,10 mm (H)
<li> Vikt 8,34kg </li>

XL4846480 Denon DJ MCX8000 13695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Denon DJ SC5000 Prime
Denon DJ SC5000 Prime Professionell mediaspelare med brett filstöd,
inbyggd musikanalys och 7" multi-touchskärm.
Denon DJ SC5000 Prime representerar ett riktigt paradigmskifte inom DJutrustning, just här just nu. Den här banbrytande digitala mediaspelaren har
en högupplöst display som gör det möjligt att använda multitouch-gester för smidig
spårnavigering, laddning och uppspelning. SC5000 är också världens första DJspelare med möjlighet till inbyggd musikfilanalys, vilket ger dig otroliga
möjligheter att använda dess innovativa dual layer-funktion och ett 8-tums
robust jogghjul med central display, som visar antingen aktuellt spår eller
anpassad grafik.SC5000 â€•Engine Primeâ€• drivs av en extremt kraftfull intern
processor med flera kärnor. Denon DJ:s musikbibliotekprogramvara finns
inbyggt, vilket ger dig möjlighet att utnyttja din kreativitet bäst. SC5000 står
inte i vägen för din kreativitet - den fungerar med dig!Unikt på SC5000 är dess
åtta multifunktionspads, som levererar oöverträffade möjligheter att använda hotcues, loopar, slice och rolls. Upp till fyra SC5000-spelare kan länkas via
LAN för synkroniserad dataöverföring mellan enheterna, plus att du får förbättrade
BPM- och FX-möjligheter med "Engine Connect" â€“ protokollet, för att fungera
tillsammans med Denon DJ:s nya X1800 Prime, 4-kanals mixer.När en USBenhet eller ett SD-kort har satts i, kommer SC5000 att komma ihåg alla
tidigare inmatade DJ-inställningar så att enheten, från "Engine Prime"systemet, återkallar alla dina prestandainställningar. Detta inkluderar alla
tidigare utförda spårmarkeringspunkter, loopar, uppspelningshistorik,
förberedelsemapper och naturligtvis alla spåranalyser. Som vi sa står inte
SC5000 i vägen â€“ den fungerar med dig!Den visuella anpassningen framhävs
av att du väljer färger för SC5000 Primes 8-tums joghjul, samt att du använder
din egen DJ-logotyp eller den aktuella låtens bildmaterial på den vackra
centrala displayen. SC5000 har en högupplöst touchscreen som låter dig
zooma i de stora, vackra vågformerna och hjälper dig att visualisera
musiken.SC5000 har en unik dual layer-uppspelning som bokstavligen gör
den till en 2-i-1-spelare. Med separata utgångar för varje lager, ges du
fantastiska musikuppspelningsmöjligheter. Ljudutgångarna är 24-bitars /
96kHz för högsta ljudkvalitet, och självklart spelar SC5000 Prime alla
okomprimerade ljudformat, inklusive FLAC, ALAC och WAV, samt alla
populära komprimerade musikfiler. Denon DJ SC5000 Prime tar tillbaka
passionen och kreativiteten genom att erbjuda den bländande snabb DJtekniken som du förtjänar! <ul> <li> 7-tums HD-skärm med multi touch </li>
<li> 24-bitars/96kHz digitala ljudutgångar </li> <li> Dual layer-uppspelning
med separata ljudutgångar </li> <li> Spelar okomprimerade ljudformat
(FLAC, ALAC, WAV) </li> <li> 8 trigger pads för Cues, Loops, Slices och
Rolls </li> <li> 8-tums robust joghjul i metall med central HD-display </li>
<li> Anpassningsbar RGB-färg runt joghjulet </li> <li> 3 USB och 1 SDingång för musikuppspelning </li> <li> LAN-utgång för att länka upp till fyra
spelare </li> <li> Importera RekordboxÂ® filer och databaser från USB/SD,
direkt i SC5000 </ul> Specifications <strong> Audio: </strong> <ul> <li>
Analog Output: 2.0 Vrms (0 dBFS, 1 kHz) </li> <li> Dynamic Range: 116
dB </li> <li> Distortion (THD+N): < 0.0015% </li> <li> Frequency Range:
22–22,000 Hz </li> <li> Digital Output: </li> <li> Sampling Rate: 96 kHz
</li> <li> Bit Depth: 24-bit </li> <li> Platter: 8.0” / 203 mm (diameter) </li>
</ul> <strong> Metal construction with display & touch-capacitive circuitry
</strong> <ul> <li> Displays: Main: 7.0” / 178 mm (diagonal) 6.0” x 3.6” /
152 x 91 mm (width x height) </li> <li> Full-color LED-backlit display with
touchinterface </li> <li> Platter: 2.2” / 56 mm (diameter) </li> <li> Full-color
LED-backlit display </li> </ul> <strong> Connections: </strong> <ul>
<li> (2) RCA output pairs </li> <li> (2) coaxial digital outputs </li> <li> (1)
1/8” (3.5 mm) mini TS input (remote start) </li> <li> (3) USB Type-A ports
(for USB drives) (Rear-panel ports supply 900mA for USB 3.0 devices, 500
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mA for USB 2.0 devices. Frontpanelport supplies 500 mA for USB 2.0
devices only.) </li> <li> (1) USB Type-B port (for computer connection)
</li> <li> (1) SD card slot </li> <li> (1) Ethernet link port </li> </ul>
<strong> Power: </strong> <ul> <li> (1) IEC power input </li> <li>
Connection: IEC </li> <li> Input Voltage: 110–240 VAC, 50/60 Hz </li> <li>
Consumption: 75 W </li> <li> </li> </ul> <strong> Dimensions (width x
depth x height): </strong> <ul> <li> 320mm X 419mm X 135mm </li>
</ul> <strong> Weight (without USB and power cable): </strong> <ul>
<li> 4 kg </li> </ul> <strong> Supported Media: </strong> <ul> <li>
Type: SD/SDHC card </li> <li> USB mass-storage devices (flash
memory,external HDD enclosures) </li> </ul> <strong> File Systems:
</strong> <ul> <li> exFAT </li> <li> FAT32 (recommended) </li> <li>
HFS+ (read-only) </li> <li> NTFS (read-only </li> </ul> <strong> File
Formats: </strong> <ul> <li> AAC/M4A </li> <li> AIF/AIFF (44.1–192 kHz,
16–32-bit) </li> <li> ALAC (44.1 - 192 kHz, 16-32-bit) </li> <li> FLAC (44.1 192 kHz, 16-24-bit) </li> <li> MP3 (32–320 kbps, VBR) </li> <li> MP4 </li>
<li> Ogg Vorbis </li> <li> WAV (44.1–192 kHz, 16–32-bit) </li> </ul>
Auktoriserade återförsäljare: http://denondj.com/prime-dealers/view/se

XL4847295 Denon DJ SC5000 Prime 18895 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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