Poznaj nowego CDJ-2000NX2 oraz DJM-900NXS2
Nasz flagowy zestaw DJski wyprzedził właśnie przyszłość. Poznaj nowy odtwarzacz CDJ2000NXS2 i mikser DJM-900NXS2. Jako rezultat wieloletnich konsultacji z profesjonalnymi
DJami, nasze nowe urządzenia zapewniają najwyższą możliwą jakość dźwięku, doskonale
skonstruowane funkcje i bezprecedensowe możliwości kontroli.
Wyposażyliśmy CDJ-20

00NXS2 w 96 kHz/24-bit kartę dźwiękową oraz obsługę plików FLAC/Apple Lossless Audio
(ALAC) – umożliwiając producentom tworzenie muzyki w najwyższej jakości. Przeglądanie i
wybieranie utworów jest teraz jeszcze prostsze dzięki wysokiej rozdzielczości ekranowi
dotykowemu, klawiaturze QWERTY i możliwości wyszukiwania. Ekran pokazuje także
wielokolorową falę dźwięku, więcej informacji z rekordbox oraz umożliwia szybki dostęp do
najpopularniejszych funkcji. Odtwarzacz posiada teraz dwa „banki”, każdy po 4 Hot Cue. Jeśli
to nie wystarczające, możesz nawet podłączyć kontroler DDJ-SP1 i zyskać więcej Hot Cues
oraz możliwość kontroli czterech odtwarzaczy z jednego urządzenia za pośrednictwem Pro
DJ Link.
DJM-900NXS2 wynosi miksowanie na zupełnie nowy poziom, dzięki naszemu pierwszemu w
historii 64-bitowemu procesorowi miksowania zapewniającemu naturalne, ciepłe i
szczegółowe brzmienie. Możliwości kontroli są jeszcze bardziej elastyczne, dzięki nowej
strukturze wzmocnienia, ulepszonej korekcji i krzywej fadera. W sekcji Sound Color FX
pojawiło się pokrętło, które umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę nad efektami. Dodatkowo,
niezależne gniazda Send / Return pozwalają na podłączenie zewnętrznych urządzeń FX, w
tym np. iPada z aplikacjami. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z czterech wejść Phono,
wsparcia dla DVS i dwóch gniazd USB z możliwością podłączenia komputera PC/Mac.
Grałem kilka utworów na DJM-900NXS2 i jestem bardzo zaskoczony, bo brzmiało to jak
żaden inny mikser" powiedział Andy Kayll, inżynier dźwięku w DC10- jednym z
najsłynniejszych klubów na Ibizie. "Przerzucenie się z 32 na 64-bit sprawia, że dźwięk jest
znacznie bardziej precyzyjny, naturalny i posiada cieplejsze brzmienie."

NOWE FUNKCJE CDJ-2000NXS2
1. Brzmienie nowej generacji i wsparcie dla plików FLAC/ALAC






Karta dźwiękowa 96 kHz/24-bit: wysokiej jakości reprodukcja dźwięku bez strat w
jakości.
Wsparcie dla FLAC i ALAC: graj przy użyciu najwyższej jakości plików
Udoskonalone wyjście cyfrowe: dba o najwyższą jakość reprodukcji dźwięku
32-bit konwerter D/A: eliminuje zniekształcenia ze źródeł analogowych
Odseparowane źródło zasilania: redukuje niechciane szumy

2. Kolorowy ekran dotykowy z szybszym przeglądaniem i większą ilością informacji o
utworach
CDJ-2000NXS2 posiada wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy o przekątnej 7 cali






Tryb Track Filter: użyj ekranu aby filtrować utwory na podstawie parametrów z
rekordbox, takich jak BPM, tonacja czy „My Tags”.
Wyszukiwanie słów kluczowych: użyj klawiatury QWERTY aby wyszukać utwory
po tytule
Wyświetlanie wielokolorowej fali: wyświetlaj falę dźwiękową oraz korzystaj z Wave
Zoom.
Needle Countdown: dotknij dowolnego punktu w utworze, aby zobaczyć ile beatów
pozostało do niego
Przycisk skrótów: szybko przełączaj się między przeglądaniem utworów, a
ustawieniami

3. Jeszcze większe możliwości korzystania z kreatywności



8 kolorowych Hot Cues: korzystaj z dwóch banków po cztery Hot Cues dzięki
podświetlanym na kolorowo przyciskom.
MIDI kontroler: podłącz dodatkowy kontroler DDJ-SP1 za pomocą jednego
przewodu USB anu kontrolować nawet 4 CDJ-2000NXS2 za pomocą połączenia Pro
DJ Link, dzięki czemu zyskasz dostęp do jeszcze większej ilości Hot Cues, pętli,
trybu slip mode oraz przeglądania utworów

4. Pro DJ Link pozwala na jeszcze więcej możliwości




Dokładniejszy Phase Meter: zobacz postęp utworu wyrażony za pomocą paska,
beatów i przerw między beatami.
Poprawiona siatka beatów: siatka rytmu posiada teraz dokładność do mikrosekund,
dzięki czemu podczas grania będzie idealnie odwzorowywać siatkę z rekordbox
Quantized Beat Jump: skocz do przodu lub do tyłu o 1 beat od aktualnej pozycji
utworu.

5. Pozostałe funkcje
 Wsparcie dla rekordbox dj HID– dodatku dla rekordbox dj, który wkrótce będzie
dostępny
 Dźwignia z trzema pozycjami: Slip Reverse, Forward and Reverse.
 Wielokolorowe podświetlenie USB: po podłączeniu pamięci USB wyświetla kolor,
który wcześniej ustaliłeś w rekordbox (np. niebieski dla pendrive z muzyką techno)
 Funkcja Auto-standby
 Wysokiej jakości aluminiowy panel tarcz

NOWE FUNKCJE DJM-900NXS2
1. Wysokiej jakości komponenty audio dla uzyskania ciepłego, precyzyjnego
brzmienia
DJM-900NXS2 został poddany zmianom, które skutkują znacząco czystszym
brzmieniem:





Ulepszone cyfrowe przetwarzanie: 64-bitowe przetwarzanie zapewnia ciepłe,
naturalne brzmienie
96 kHz/24-bitowa karta dźwiękowa i bezpośrednie cyfrowe połączenie: zapewnia
dokładne odwzorowanie wysokiej jakości muzyki
Zaprojektowana od nowa sekcja zasilania: eliminuje niechciane zakłócenia i
dostarcza ciepłe brzmienie
Poprawione wejście analogowe: nowe obwody wejścia phono oraz gniazdo GND
pozwala na podłączenia uziemienia analogowego gramofonu.

2. Ulepszona korekcja i krzywe fadera
DJM-900NXS2 posiada lepszą kontrolę głośności dla uzyskania płynniejszego
miksowania:





Ulepszone krzywe fadera: krzywe fadera zostały tak wyregulowane, aby zapewnić
precyzyjne przejścia i dokładną kontrolę.
Nowa korekcja dźwięku: jeszcze precyzyjniejsza kontrola brzmienia wysokich,
średnich i niskich częstotliwości
Dokładniejsze wskaźniki przesterowania: nowa struktura wzmocnienia sprawia, że
wskaźniki nie zaświecą się na czerwono zbyt wcześnie
Peak Limiter: minimalizuje zniekształcenia nawet przy wysokiej głośności

3. Bardziej szczegółowa kontrola FX oraz nowość: niezależne obsługa Send/Return


6 Sound Colour FX:
o Nowa funkcja Sweep: zastąpiła dotychczasową Gate/Comp
o Nowe pokrętło parametrów: do ustalenia parametrów danego efektu.
o Większe pokrętła: dla jeszcze dokładniejszej kontroli efektów



14 Beat FX:
o Nowe efekty FX: Ping Pong, Vinyl Brake, Helix, Pitch, poprawiony Reverb.
o Nowy, większy X-Pad z ekranem OLED: jeszcze łatwiej ustawiaj parametry
efektów i wyzwalaj je
o Częstotliwość FX: wybierz jakich częstotliwości mają dotyczyć efekty FX
o Wybór kanału: dzięki podświetleniu LED będziesz wiedział od razu, na
którym kanale uruchamiasz efekty Beat FX



Niezależna obsługa Send/Return: podłącz dodatkowe urządzenia i
oprogramowanie. Możesz korzystać nawet z wybranych aplikacji na iPadzie np.
RMX-1000 app.

4. Dwa gniazda USB, 4 wejścia Phono dla jeszcze większej elastyczności



2 porty USB z przełącznikiem: dla łatwego przełączenia się między dwoma
komputerami PC/Mac
4 wejścia Phono: podłącz nawet 4 dodatkowe gramofony

5. Pro DJ Link przez LAN lub USB dla jeszcze większej ilości możliwości
Użyj Pro DJ Link aby połaczyć nawet 4 odtwarzacze i korzystać w nich z jednego źródła,
przeglądać informacje o utworach oraz zyskać dostęp do dodatkowych,

zaawansowanych funkcji. Możesz także podłączyć jeden komputer PC/Mac i kontrolować
oprogramowanie DJ (np. rekordbox DJ) na wszystkich czterech odtwarzaczach.
6. Wysokiej jakości konstrukcja dla profesjonalnego użytku




Fader Magvel: wysokiej czułości magnetyczny crossfader zaprojektowany z myślą o
precyzji i wytrzymałości
2 wejścia słuchawkowe: ¼-calowe wejście stereo oraz 3.5mm MiniPin
Pozłacane gniazda RCA: dla doskonałej jakości transmisji

CDJ-2000NXS2
Odtwarzane media
Odtwarzane pliki

iPhone/iPod touch, Android, pamięć USB (pendrive, dysk)
Komputery (Mac/Windows PC), Audio CD, CD-R/RW,
DVD±R/RW/R-DL
WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless
(Próbkowanie: 44.1/48/88.2/96 kHz, głębia bitów: 16/24bit)
MP3
(Próbkowanie: 32/44.1/48 kHz, głębia bitów: 16 bit)
AAC
(Próbkowanie: 16/22.05/4/32/44.1/48 kHz, głębia bitów:
16bit)

System plików USB

rekordbox™ dla iPhone: tylko MP3 i AAC
FAT, FAT32, HFS+

Zakres częstotliwości

4 Hz ~ 40 kHz

Stosunek sygnał-hałas

115 dB lub więcej

Zniekształcenia

0.0018% lub mniejsze

USB

USB A port x 1, USB B port x 1

Gniazda wyjściowe

AUDIO OUT (RCA) x 1, DIGITAL OUT (KOAKSJALNE) x 1

Pozostałe gniazda

LAN (100Base-TX) x 1

Zasilanie
Maksymalne wymiary
zewnętrzne
Masa

AC 100-240V 50/60 Hz

DJM-900NXS2
Ilość kanałów
Gniazda wejściowe

320 mm x 414.4 mm x 113.2 mm
5.7 kg

4 x audio, 2 x MIC

Próbkowania

Digital In x 4 (koaksjalne), Line In x 4 (RCA), Phono x 4
(RCA), MIC x 2 (XLR & ¼-calowe TRS jack x 1, 1/4” TRS
JACK x 1)
Master Out x 2 (XLR x 1, RCA x 1), Booth Out x 1 (1/4“
TRS jack), Headphone Monitor Out x 1(1/4” stereo jack,
3.5mm stereo min-jack), Rec Out x 1 (RCA), Digital Out x 1
(coaxial)
Send x 1 (1/4” TS jack), Return x 1 (1/4” TS jack), USB B
x ２, USB A x 1, Link (LAN) x 1
96kHz

Konwerter D/A

32bit

Konwerter A/D

24bit

Zakres częstotliwości

20Hz ～ 40ｋHz (Line)

Zniekształcenia

0.005％ lub mniejsze (Line-Master1）

Gniazda wyjściowe

Pozostałe gniazda

Stosunek Sygnał-hałas
Maksymalne wymiary

105 dB (Line)

Masa

8.0kg

333 x 414.2 x 107.9 mm

