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kontrolery DJ

Trzy kolorowe
wyświetlacze 4.3”
Ulepszona wersja wielokrotnie nagradzanego kontrolera Numark NS7II.
Kontroler Serato DJ z trzema
kolorowymi wyświetlaczami o
przekątnej 4.3 cala. Dwa z nich
monitorują przebieg sygnału audio, pozycję głowicy oraz status
używanych efektów.

Przeznaczenie trzeciego to czytelna nawigacja biblioteki utworów. Dzięki temu, każdy DJ może
w pełni skupić się na miksowaniu,
nie dekoncentrując się obsługą
komputera.

Specyfikacja:

yy trzy kolorowe wyświetlacze umożliwiające
monitoring, nawigację biblioteki i kontrolę
miksu w czasie rzeczywistym
yy dedykowany wyświetlacz do przeglądania bi
blioteki utworów
yy wysokiej jakości zmotoryzowane koła jog
yy odtwarzanie za pomocą zmotoryzowanego koła
yy dotykowe potencjometry do kontroli filtrów,
EQ i efektów
yy 10 trybów pracy padów: hot cues, loop slicing
oraz triggerowanie sampli
yy pady z legendarnego samplera Akai MPC

MIXTRACK 3

Mixtrack III – młodszy brat kontrolera Mixtrack
PRO III, oferujący jego kluczowe funkcje. Wśród
nich: metalowe koła JOG oraz zapożyczony z fla
gowego modelu NS7II dotykowy pasek wyszuki
wania. Idealne rozwiązanie dla początkujących z
dużymi ambicjami!

yy wysokiej jakości crossfader CP Pro ze
zmienna krzywą dynamiki
yy wyjścia strefowe oraz zbalansowane wyj
ścia XLR
yy pełna wersja oprogramowania Serato DJ
do pobrania ze strony

MIXTRACK PRO 3

Specyfikacja:
yy dedykowane pokrętła filtrów na każdym kanale
oraz 16 wielofunkcyjnych padów
yy nowe, metalowe koła jog oraz dedykowane kon
trolery nawigacji w bibliotece
yy dotykowy pasek wyszukiwania oraz panel efektów
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yy suwaki zmiany wysokości utworów 100mm
yy możliwość zaawansowanej kontroli efektów
yy w zestawie Virtual DJ LE 8
yy w zestawie pakiet sampli Prime Loops

Mixtrack PRO III został zaprojektowany z myślą o
utalentowanych DJach, aspirujących na profesjona
listów, oferując im zestaw funkcjonalności typowych
dla urządzeń z wyższej półki. Mixtrack PRO III cha
rakteryzuje się niewielkimi gabarytami oraz prostą
obsługą. Udostępnia przy tym użytkownikowi me
talowe koła JOG, wbudowany interfejs audio oraz

zapożyczony z flagowego modelu NS7II dotykowy
pasek przeszukiwania listy utworów.
Specyfikacja:
yy dedykowane pokrętła filtrów na każdym kanale
oraz 16 wielofunkcyjnych padów
yy suwaki zmiany wysokości utworów 100mm
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yy dotykowy pasek wyszukiwania oraz panel efektów
yy zintegrowany interfejs audio class compliant ze
złączem słuchawkowym ¼” i 1/8”
yy nowe, metalowe koła jog oraz dedykowane kont
rolery nawigacji w bibliotece multimedialnej
yy szerokie możliwości kontroli efektów

www.numark-polska.pl

nowość

kontrolery DJ

Numark NV otrzymał główną
nagrodę Choice Award 2014
- jako najbardziej przełomowy technologicznie
produkt DJ-ski roku 2014.

Inteligentny kontroler dla Serato DJ z podwójnym ekranem
Kolorowe wyświetlacze, reagujące w
czasie rzeczywistym

Potencjometry
dotykowe

Dotykowa
kontrola efektów

Szesnaście
dynamicznych
padów

Filtry z trzema trybami
pracy

Dwustrefowe,
pięciocalowe
talerze JOG

Dziesięć
trybów pracy padów

Cztery decki w Serato
DJ Control
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Pakiet Toolroom
Remix Pack

yy
yy
yy
yy
yy
yy

technologia Plug & Play
oprogramowanie Virtual DJ LE Lite w zestawie
wbudowana funkcja Light Show
wiele efektów i ustawień padów takich, jak sampling oraz looping
synchronizacja ułatwiająca kontrolę miksowania
odsłuch na słuchawkach
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kontrolery DJ

Wysokorozdzielczy ekran do każdego oprogramowania SERATO
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

3 ekrany wysokiej rozdzielczości w wyświetlaczu kompatybilnym z każdym hardwarem Serato
opcja graficznego przebiegu pozwalająca szybko i łatwo dopasować równoległe ścieżki
dedykowana, prosta w obsłudze, wyświetlana biblioteka tracków
3-stopniowa korekcja wraz z pełną kontrolą DVS
5 kategorii opcji: Song, Artist, Time, BPM oraz Key
siatka na wyświetlaczu pozwala na doskonałe zgranie ścieżek
kompatybilny z ponad 40 kontrolerami Serato DJ (w tym DVS)

kontroler DJ z CD/MP3/USB

Numark Mixdeck Express, jest dostarczany wraz z oprogramowaniem Serato DJ Intro, oferuje dwa
odtwarzacze CD, złącze USB oraz zintegrowany, trzykanałowy mikser.
yy
yy
yy
yy
yy

kompletny system z deckami CD/MP3/USB, mikserem, interfejsem audio oraz MIDI
integracja MIDI z aplikacjami
odtwarzanie z CD, MP3 CD, pamięci flash USB, komputerów oraz zewnętrznych źródeł sygnału
trzykanałowy mikser z korekcją brzmienia, wymiennym crossfaderem
wbudowany interfejs audio USB

iDJ PRO

N4

iDJ Pro jest profesjonalnym kontrolerem, który poszerzając
możliwości iPada, pozwala za pośrednictwem oprogramo
wania Algoriddm djay (sprzedawanego osobno) tworzyć pro
fesjonalne miksy DJ-skie. Urządzenie posiada przemyślany
design, gładkie talerze, pokryte szczotkowanym aluminium
oraz kontrolery, które inspirują i doskonale pobudzają kre
atywność.
„... pierwszy taki kontroler na świecie...” – Digital DJ Tips

N4 to nowoczesny kontroler oferujący cztery decki z
pełną, programową kontrolą, wbudowany mikser oraz
możliwość współpracy z komputerem. N4 to komplet
ne rozwiązanie dostarczające wszystkie funkcjonalności
potrzebne do gry na najwyższym poziomie: duże, doty
kowe talerze, cztery decki w pełni kontrolowane przez
oprogramowanie, szeroki wachlarz dostępnych funkcji
oraz efektów, wbudowany interfejs audio, sekcję mikse
ra z kontrolą EQ oraz poziomu sygnału.

Wykorzystaj moc iPada

Cztery decki pod pełną kontrolą.
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ODTWARZACZE CD

NDX500

NDX400

odtwarzacz CD/MP3

DJ2GO

STEREO|iO

Przenośny, kontroler USB

kompaktowy interfejs audio dla DJ-ów

odtwarzacz CD/MP3

Natychmiastowa kontrola
gdziekolwiek jesteś!
DJ2Go jest najbardziej mobilnym kon
trolerem na świecie i najprostszym
rozwiązaniem do rozpoczęcia gry z
laptopem i odpowiednim softwarem.

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

kontrola oprogramowania DJ oraz odtwarzanie audio z nośników USB, płyt CD
oraz MP3 CD
wbudowany interfejs audio USB do odtwarzania muzyki z Mac lub PC
dotykowe koło nawigacyjne, oferujące niezwykle łatwą obsługę
kontrola oprogramowania w standardzie MIDI USB
funkcja auto BPM z opcją nabijania tempa
zmienny czas start/stop (symulacja klasycznego napędu gramofonu)
trzy punkty cue, pozwalające na szybki dostęp do wybranych momentów utworu
łatwe loopowanie
zmiana tonacji odtwarzanych utworów
blokada tempa utworu przy zmianie wysokości tonacji
system antywstrząsowy oparty o bufor pamięci
wyświetlacz z tekstem, pozwalający nawigować pliki multimedialne
mapa MIDI skonfigurowana do pracy z Serato
urządzenie Class Compliant – nie wymaga instalacji sterowników.

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

odtwarzanie płyt CD, CD-R oraz płyt MP3
obsługa nośników Flash
dotykowy talerz umożliwiający scratchowanie i przeszukiwanie
wyświetlacz tekstowy – nawigacja folderów
Auto BPM z funkcją Tap Tempo
konfiguracja czasu startu i zatrzymania
trzy punkty Hot Cue
szeroki zakres opcji loopwania
zmiana tonacji utworu do 100%
technologia Anti-Shock z buforem pamięci
Fader Start: Play/Cue, Lock, Tact

Stereo|iO to interfejs, który zamienia
dźwięk analogowy na sygnał cyfrowy.
Wyposażony w gniazda RCA Stereo|iO
będzie współpracował z praktycznie z
każdym urządzeniem audio, od mik
serów djskich po gramofony. Możesz
połączyć dowolne urządzenie ze swo

Wszystko czego potrzebujesz do
kontroli znajdziesz na pokładzie tego
urządzenia: crossfader, dwa koła
JOG, potencjometr pitch i kontrolery
do nawigacji biblioteki muzyki.

im komputerem aby nagrywać, mik
sować, ale możesz również użyć tego
interfejsu jako wyjściowego urządzenia
z komputera podłączonego do wejść
analogowych miksera, umożliwiając
miksowanie MP3 z komputera na zwy
kłym analogowym mikserze.

DJ|iO

DJ|iO II

Kompletny
system I/O

kompaktowy interfejs audio dla DJ-ów

DJ|iO jest kompaktowym, przenośnym
interfejsem audio, zaprojektowanym
specjalnie dla DJ-ów, mobilnych pro
ducentów oraz muzyków pracujących
z komputerami. DJ|iO łączy się łatwo z

Interfejs Numark DJ|iO II to ulep
szona wersja swojego poprzednika,
która dodatkowo jest w stanie wy
syłać sygnał do komputera. DJ|iO II
to urządzenie typu class compliant
(nie wymaga instalacji sterowników),
zasilane z USB i posiadające złącze

komputerem przez standardowy kabel
USB i dostarcza ekstremalnie wysokiej
jakości audio 24-bit. Interfejs obsługu
je sterowniki ASIO, które optymalizują
wydajność twojego systemu audio.

słuchawkowe z kontrolą poziomu
głośności. DJ|iO II oferuje studyjnej
klasy preampy 24-bit/44.1kHz o wy
sokiej jakości dźwięku, bardzo łatwą
konfigurację oraz bezproblemowe
nagrywanie.

Cyfrowy Mikrofon WiFi
Podwójny CD/MP3 Player
kompatybilny z USB
yy
yy
yy
yy
yy
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podwójne wejście CD/MP3 CD
wejście USB
wielofunkcyjne koła Jog
dwukanałowy mixer
wyjścia XLR stereo zapewniające
najwyższą jakość dźwięku

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

cyfrowy mikrofon bezprzewodowy z transmiterem
dwie anteny odbiornika gwarantują optymalne połączenie
24-bitowa technologia cyfrowa dostarcza sygnał w profesjonalnej, krysta
licznie czystej jakości
zasięg do 60 m bez żadnych zakłóceń
zakres częstotliwości między 50Hz – 18kHz zapewnia naturalne brzmienie
wokalu oraz mocny bas
ręczny mikrofon zasilany dwoma bateriami AA
niezależny sygnał cyfrowy eliminuje wszelkie zakłócenia i przebicia często
tliwości
zniekształcenia dźwięku na poziomie <1%
eliminacja szumów w tle
kabel oraz wygodny case w zestawie
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Miksery
Seria popularnych mikserów Numark w nowym, czarnym wykończeniu

C2
rackowy mikser

M6USB

W pełni funkcjonalny mikser dla każdego DJ-a
C2 to funkcjonalny mikser rackowy z naj
bardziej intuicyjnym i łatwym w zrozu
mie
niu interfejsem z całej oferty Numark.
Jest to najlepsze dostępne rozwiązanie z punktu
widzenia występów live oraz oferowanej elastycz
ności i jakości.
C2 oferuje bardzo prostolinijna ideologię, która
sprawia że miksowanie staje się czystą przyjem
nością.

Wszechstronne miksowanie,
integracja z komputerem
M6 to kolejny krok ewolucji 4-kanałowego miksera.
Oferowany, klubowy design współpracuje nie tylko z
analogowymi źródłami sygnału, takimi jak gramofony i
odtwarzacze CD ale również z sygnałem cyfrowym pochodzącym z komputera. Po podłączeniu miksera do komputera
za pomocą złącza USB technologia plug and play zapewnia
dwukierunkową komunikacje, umożliwiając jednocześnie wysyłanie sygnału z komputera oraz rejestrację sygnału miksera na dysku twardym. Istnieje możliwość podłączenia dwóch mikrofonów do
miksera: jednego za pośrednictwem dedykowanego wejścia XLR oraz
drugiego na kanale czwartym. Najwyższą jakość sygnału wyjściowego
gwarantują zbalansowane wyjścia XLR.
yy cztery wejścia - każde z kontrola wzmocnienia, 3-pasmową korekcją oraz
wskaźnikiem LED
yy złącze USB, do Mac i PC, odtwarzanie muzyki z komputera
yy nagrywanie miksu na dysk twardy komputera
yy wejścia liniowe, gramofonowe oraz mikrofonowe
yy dedykowane dla mikrofonu wejście XLR oraz wejście mikrofonowe
yy crossfader ze zmienną krzywą dynamiki

M101

M101USB

Szybka konfiguracja na każdej
scenie! M101 to
łatwy, dwukanałowy
mikser przeznaczony
dla DJ-ów. Jego niewielkie gabaryty pozwalają
mobilnym DJ-om na szybką
konfigurację w dowolnych warunkach scenicznych i z dowolnym sprzętem. Jest to rozwiązanie
skierowane zarówno do początkujących jak i zaawansowanych użytkowników.

Sygnał cyfrowy
czy analogowy?
Nie ma to żadnego
znaczenia!
DJ-e oczekują od miksera niezawodności i taki
właśnie jest M101USB – w
pełni funkcjonalny i łatwy w
adaptacji. Pozwala na obsługę
wielu typów sygnałów pochodzących z komputera, gramofonów
lub odtwarzaczy CD. Dzięki temu
doskonale spisuje na każdym typie imprezy.

M2

M4

M2 jest dwukanałowym
mikserem DJ do
s c r a tc h owa n i a .
Urządzenie oferuje wejścia o zmiennej czułości (Phono/
Line),
przeznaczone
dla gramofonów i odtwarzaczy CD, będąc uniwersalnym rozwiązaniem, które
sprawdza się doskonale na
każdym typie imprezy.

Dodatkowe wejścia
– ogromne możliwości
M4 jest trzykanałowym
stołowym mikserem, zaprojektowanym z myślą
o DJ-ach , którzy oczekują
maksymalnej wszechstronności. Urządzenie zostało wyposażone w wymienny crossfader z
funkcją reverse oraz zmienną krzywą dynamiki, wejście mikrofonowe ¼”
z korekcją brzmienia oraz bogaty panel
wejść liniowych i gramofonowych.
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MP103USB
odtwarzacz CD/MP3/USB

Montowany do racka MP103USB został zaprojek
towany z myślą o profesjonalnych DJ-ach. Możesz
załadować tysiące utworów na twardy dysk lub
inną pamięć FLASH USB i podłączyć je do wejścia
USB by móc wykorzystać ogromną bibliotekę mu
zyki podczas występów live.
Jeżeli korzystasz z MP3 sporadycznie i cały czas
używasz płyt CD, MP103USB będzie idealnym
rozwiązaniem.

C3USB

Maksymalna elastyczność,
minimum wysiłku
Dzisiejsi DJ-e wykorzystują więcej
rodzajów mediów niż kiedykolwiek
wcześniej. Nie tylko miksują z winyli,
CD, MP3 i dysków twardych, ale ob
sługują karaoke, przemówienia oraz
złożone pokazy slajdów komputero
wych. C3USB opiera się na najbardziej
popularnych konstrukcjach mobilnych
mikserów DJ, dodając elastyczności

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

USB (FAT16, FAT32, pliki MP3)
CD/MP3CD
wyjścia RCA i XLR
identyfikacja ID3 oraz nawigacja folderów
4, 8, 16, 100% Pitch Control i Master Tempo
scratching
Seamless Loop
licznik Auto-BPM
Zasilanie: 115/230V ~ 60Hz/50Hz 20W

CDN77USB

Podwójny odtwarzacz CD/MP3
/USB montowany do racka.
CDN77USB jest podwójnym odtwa
rzaczem USB/CD zaprojektowanym
dla profesjonalnych DJ-ów. Wspo
maganie dysków USB pozwala na
umieszczenie całej Twojej biblioteki
na pamięci USB FLASH lub twardym
dysku. Sprawdzi się również dosko
nale jeżeli preferujesz grę z tradycyj
nych płyt CD lub CD/MP3. Dodatko

USB i ułatwiając podłączenie „on- thefly” wejść i wyjść audio do nagrywania
na komputerach Mac lub PC.
yy wejścia : Phono (RCA) x 3, Line
(RCA) x 8, Mic (1/4””) x 3
yy wyjścia : Symetryczne (XLR), Master
(RCA), Record (RCA), Zone (RCA),
Słuchawkowe (1/4”” stereo)
yy trzy punktowy EQ na każdym ka
nale
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wo urządzenie oferuje funkcje jak:
Master Tempo, Scratching, Seam
less Loop, Pitch Control, efekty Re
verse i Brake oraz licznik Auto-BPM,
będąc niedrogą jednostką z opcjami
premium.
CDN77USB jest idealnym rozwiąza
niem dla DJ-ów, których biblioteka
przechowywana jest na komputerze.

www.numark-polska.pl

GŁOŚNIKI

TT250 USB

N WAVE 360

Oto idealne rozwiązanie dla
koneserów winylowej płyty!
Numark TT250USB to
profesjonalny gramofon
z bezpośrednim
napędem.

Zaprojektowane, aby zapewnić DJ’om imponujące
brzmienie, przy zachowaniu kompaktowej formy. Nu
mark N-wave 360 to system składający się z dwóch
sparowanych kolumn. Każda z nich posiada 1-calo
wy jedwabny tweeter z niebieskim podświetleniem
LED oraz Woofer, zestrojone za pomocą crossovera.
Wbudowany system wzmacniający sygnał produkuje
60 Watów mocy (szczyt). Specjalnie zaprojektowana
obudowa zapewnia magnetyczne ekranowanie przed
zakłóceniami sygnałowymi. N-Wave to idealne roz
wiązanie w niewielkich instalacjach studyjnych oraz
studiów domowych, które nie zakłóca pracy innych
urządzeń elektronicznych, oferując dodatkowe bez
pieczeństwo funkcjonowania w pobliżu monitorów
wideo.
yy precyzyjne monitory przeznaczone dla DJ’ów
yy moc: 60W (szczyt)
yy pasmo przenoszenia: 80Hz – 20kHz
yy kontrola głośności na panelu przednim
yy głośniki: woofer 3”, jedwabny tweeter 1”
yy wbudowany crossover
yy obudowa wykonana z gęstego drewna

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

silniki kontrolowane zegarem kwarcowym – precyzyjnie dobrana prędkość obrotowa
stały moment obrotowy: 2kgfcm = 0.2Nm
aluminiowy, odlewany talerz – bardzo dobra stabilność (zachwiania prędkości 0.09%)
ramię S – precyzyjne pozycjonowanie tracków
wkładka magnetyczne wysokiej jakości zamontowana na ramieniu
kontrola Pitch Fader i Pitch Bend
zakres Pitch +/- 10%
tłumiona podpora ramienia
praca w trybach 45 i 35 RPM
napięcie zasilania: 115/230V
konwersja tracków analogowych do postaci cyfrowej za pomocą wbudowanego interfejsu USB
gniazdo sterowania odtwarzaniem (do miksera z taką funkcją)
w zestawie znajduje się przewód Line out RCA

PT01 TOURING

przenośny gramofon w walizce

yy
yy
yy
yy
yy

3 tryby odtwarzania: 33 1/3, 45 oraz 78 RPM
samowystarczalny design z wbudowanymi głośnikami
w zestawie adapter 45RPM
zasilacz w komplecie
kupon do pobrania oprogramowania EZVinyl/Tape – konwersja
analogowych ścieżek do formatu cyfrowego
yy wyjście słuchawkowe 1/8” oraz wejście Aux
yy wbudowany akumulator Li-On, zapewniający wielogodzinne od
twarzanie

Lightwave

Kompaktowy głośnik DJ

Desktop DJ Monitors with Beat-Sync’d Lights
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

kontrola głośności na przednim panelu zapewnia wygodę użytkowania
woofer i tweeter posiadają zsynchronizowane, wielokolorowe oświetlenie
3 opcje zarządzania oświetleniem: Pulsate, Slow Cycle, Off
głośnik niskotonowy 5 ¼” dostarcza bogate brzmienie oraz głęboki bas
jedwabny, jednocalowy tweeter kopułkowy zapewnia czysty dźwięk wysokich często
tliwości
obudowa z drewna o wysokiej gęstości wyposażona w bass reflex
zakres częstotliwości 55-20kHz
eliptyczny falowód kreuje precyzyjny obraz akustyczny
moc wyjściowa 40 W
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yy wbudowana tablica LED po
zwala uzyskać atrakcyjne efek
ty wizualne
yy możliwość konfiguracji trybów
pracy oświetlenia: Mood, Me
ter, Mix, Pulse, Party
yy kontrola jasności oświetlenia
yy urządzenie przenośne, które
może być zastosowane w do
wolnej sytuacji scenicznej

yy trzy 6.5-calowe woofery oraz
tweeter 1”, o łącznej szczyto
wej mocy 200W (100W ciągłej)
uzyskiwanej dzięki cyfrowej
koń
yy gniazdo statywu 36mm
yy idealne rozwiązanie na spe
cjalne okazje, imprezy domo
we, karaoke, gdzie dodatkowe
oświetlenie jest niezbędne

13

www.numark-polska.pl

SŁUCHAWKI DJ

HF-325

HF-350

HF WIRELESS

LAPTOP STAND PRO

yy słuchawki pracujące zarówno w trybie bezprzewodowym jak i z
przewodem
yy nauszna konstrukcja zapewniająca potężną porcję basu i izolację
akustyczną
yy transmisja sygnału poprzez Bluetooth 4.0 z szybkim parowaniem
NFC
yy kompaktowy design z wbudowanym mikrofonem
yy zasięg: 10m
yy czas pracy na pojedynczym ładowaniu baterii: 10h
yy głośniki o średnicy 40mm oferują pasmo przenoszenia z zakresu
60Hz – 20kHz oraz niezwykle precyzyjną projekcję dźwięku

Numark Laptop Stand Pro to stabilny i funkcjonalny filar dla Twojego lapto
pa. Jeżeli jesteś DJ-em, producentem albo muzykiem używającym na scenie
komputera, Stand Pro jest rozwiązaniem stworzonym dla Ciebie.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o występach live, oferując sta
bilną, bezpieczną i jednocześnie niezwykle lekką konstrukcję. Gumowe
podkładki na górze oraz pod spodem statywu zapewniają bezpieczeństwo
i stabilizują pozycję komputera nawet podczas bardzo wymagających i wy
stępów.
Statyw dostarczany jest wraz pokrowcem zapinanym na zamek, ułatwiającym
transport.

Bezprzewodowe słuchawki DJ

Dla profesjonalnych DJ’ów
Ciężko pracujący DJ wymaga słucha
wek, które są hermetyczne, ponieważ
ich dobór może być kluczowym czyn
nikiem, decydującym o jakości wystę
pu. Numark HF325 oferuje najwyższą
jakość dźwięku w bardzo kompak
towej formie z bardzo dobrą izolacją
akustyczną.

Wszystko kręci się wokół basu
Bazując na studyjnej jakości brzmie
nia, HF325 odzwierciedla idealnie
wszystkie, kluczowe detale Twojego
miksu. Konstrukcja redukuje do mini
mum hałas.

Słuchawki HF350 prezentują klasyczny design oraz powalające
brzmienie.
Ich budowa zapewnia akustykę, której
nie powstydziłoby się żadne studio na
świecie.
Numark HF350 dadzą Ci pewność
oraz jakość jakiej potrzebujesz pod
czas każdego występu.

Ręce i uszy gotowe do miksu
Obrotowe nauszniki umożliwiają od
słuch jednym uchem.

HF-125

Wysokiej jakości akustyka oraz wbu
dowane głośniki zapewnią Ci jakość,
która na nowo pozwoli Ci odkryć niu
anse Twoich ulubionych utworów.
Obracane nauszniki pozwalają na wy
godne ułożenie słuchawki na jednym
uchu. Nie musisz już przytrzymywać
słuchawki swoim barkiem podczas
miksowania.

HF-150
Profesjonalne i mobilne
Wraz z rozwojem kompaktowego i mobilnego
sprzętu DJ, pojawiła się możliwość pracy na sce
nie, korzystając jedynie zawartości niewielkiego
plecaka. Dorzuć do niego najbardziej poręczny
model słuchawek, jaki kiedykolwiek powstał –
Numark HF150. Jej unikalna konstrukcja nausz
ników pozwala zabrać je gdziekolwiek, bez utarty
jakości.

Klarowność dźwięku i komfort dla każdego DJ-a
DJ nigdy nie uznaje kompromisu odnośnie tego jak
słyszy mix. Słuchawki Numark HF-125 dostarczają
najwyższej jakości brzmienie za pomocą regulowa
nych nauszników z głośnikami Mylar o średnicy 40mm
oraz 2-metrowego przewodu ze złączem 1/8” TRS,
odpornego na skręcanie. W zestawie znajduje się
adapter 1/8” – ¼” oraz miękkie nauszniki.

Przenośny, stabilny statyw pod komputer

CC-1

CC1-RS

CS-1

Groove Tool

GTRS

CS-1 RS

Wkładka gramofonowa

Wkładka gramofonowa – zamiennik dla CC-1

Wkładka zoptymalizowana do odtwarzania
muzyki klubowej.

Zaprojektowane, aby inspirować
Głośniki o średnicy 40mm, są tym, czego ocze
kujesz od pełnowymiarowych słuchawek. HF150
poza dużymi membranami i mocą oferują jedno
cześnie kompaktowy design. Dzięki nim usłyszysz
niuanse, których brakowało nawet w Twoich ulu
bionych trackach.
yy składane, kompaktowe słuchawki DJ
yy głośnik 40mm zapewnia głęboki, dobrze zdefi
niowany bas
yy pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
yy impedancja: 32 Ohm
yy przewód: 1.2m, złącze 3.5mm
yy adapter 6.3mm stereo

14

yy nauszna konstrukcja zapewniająca maksymalną
izolację hałasu otoczenia
yy idealne rozwiązanie dla mobilnych DJ
yy obrotowe nauszniki, pozwalające na odsłuch jed
nym uchem
yy szczelna izolacja akustyczna
yy wygodne poduszki nauszników

regulowany kardridż

Igła przeznaczona do cardidge’a Groove Tool
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Sygnowana Igła Carl Cox Signature dedykowana
wkładkom CS-1.

www.numark-polska.pl

Zaprojektowane do pracy na scenie
Słuchawki Red Wave zostały zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadcze
nie DJ-ów. Pierwszoligowe brzmienie, atrakcyjny wygląd oraz niezwykła wygoda
sprawiają, że model ten jest kierowany do profesjonalnych wykonawców.
Wygodne, zamknięte nauszniki zapewniają optymalną izolację od otoczenia. Zasto
sowane głośniki z membraną o średnicy 50mm produkują czysty i bardzo dyna
miczny dźwięk.
Zaprojektowane przez DJ-ów dla DJ-ów. Z obrotowym pałąkiem umożliwiają
odsłuch przy pomocy pojedynczej słuchawki, której nauszniki zostały pokryte
oddychającym materiałem.
yy wysokiej jakości szerokopasmowe słuchawki stworzone dla DJ-ów
yy obrotowe nauszniki umożliwiają DJ-om swobodę monitorowania od
twarzanych utworów
yy oddychająca powłoka nauszników zapewnia komfort podczas wie
logodzinnego odsłuchu
yy głośnik z membraną o średnicy 50mm i neodymowym magnesem
oferują optymalne pasmo przenoszenia
yy odpinany przewód z adapterem 1/8”
yy profesjonalne wykonanie oraz nowoczesny wygląd
yy skuteczność: 98 +/-3 dB
yy pasmo przenoszenia: 15Hz – 20kHz
yy impedancja: 24Ohm

Dystrybucja w Polsce:
LAUDA AUDIO
Ul. Leśna 15A/1
81-876 Sopot

tel: 058-555-0660
www.lauda-audio.pl
info@lauda-audio.pl

NumarkPolandDistribution
NumarkPoland

SZUKAJ SKLEPU W SWOJEJ OKOLICY: http://www.numark-polska.pl/dystrybucja.html

www.numark-polska.pl

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Prawa Handlowego.
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