Przedstawiamy DJM-750MK2 – Profesjonalny 4-kanałowy mikser DJ stworzony dla klubów - pełen
zaawansowanych funkcji i efektów oraz wyposażony w wysokiej jakości kartę dźwiękową USB.

Nowy 4-kanałowy mikser dołącza do naszej oferty: DJM-750MK2. Ten model będzie idealnym dodatkiem do
Twojego zestawu DJskiego, pozwalając na płynne przejście między ćwiczeniem w domu i miksowaniem w
klubie. DJM-750MK2 odziedziczył wiele funkcji i elementów designu z naszego flagowego modelu DJM900NXS2 i doskonale uzupełni np. odtwarzacze DJskie XDJ-1000MK2.
Wraz z DJM-750MK2 możesz tworzyć nieprzerwane miksy, dzięki płynnym przejściom i korektorowi
dźwięku. Crossfader Magvel znany z DJM-900NXS2 oferuje precyzyjną kontrolę i poczucie pewności nawet
przy najbardziej zaawansowanych i szalonych technikach scratchowania. Oprócz jakości wykonania, nowy
mikser odziedziczył z flagowego modelu także cztery efekty Sound Color FX z kontrolą parametrów i
wybrane efekty Beat FX, dzięki którym dodasz do swoich występów zupełnie nowy poziom kreatywności.
Ciepłe, wysokiej jakości brzmienie zawdzięczamy 64-bitowemu procesorowi sygnału oraz 32-bitowemu
przetwornikowi analogowo-cyfrowemu oraz cyfrowo-analogowemu.
Chcąc podłączyć dowolne efektory skorzystaj z połączenia AUX lub Insert (send/return). Możesz także
korzystać z dedykowanych aplikacji na urządzeniach z systemem iOS, takich jak efektory, syntezatory i
samplery. Łatwe podłączenie przez USB gwarantuje wysoką jakość dźwięku.
Mikser jest dostarczany wraz z licencją rekordbox dj oraz rekordbox dvs wartymi 248 Euro! Dzięki temu
możesz miksować utwory zgromadzone na komputerze za pośrednictwem multiplayerów DJ lub zwykłych
gramofonów za pośrednictwem kontrolnej płyty winylowej (sprzedawana oddzielnie). Wbudowana karta
dźwiękowa zapewnia możliwość podłączenia komputera zaledwie jednym przewodem USB.

KLUCZOWE FUNKCJE DJM-750MK2
1. Profesjonalne rozmieszczenie funkcji
Miksowanie na DJM-750MK2 jest intuicyjne dzięki tradycyjnemu rozmieszczeniu funkcji znanemu z
naszych kultowych mikserów, jak np. DJM-900NXS2. Możesz ćwiczyć granie w domu, a następnie łatwo
przenieść się do klubu.

2. Płynne przejścia, kontrola EQ
Wraz z DJM-750MK2 możesz tworzyć nieprzerwane miksy, dzięki płynnym przejściom i korektorowi
dźwięku. Crossfader Magvel znany z DJM-900NXS2 oferuje precyzyjną kontrolę i poczucie pewności
nawet przy najbardziej zaawansowanych i szalonych technikach scratchowania.
3. Profesjonalne efekty z kontrolą parametrów
Dodaj głębię i kreatywność do swoich miksów dzięki efektom zaczerpniętym z modelu DJM-900NXS2.
 Sound Color FX: Wystarczy użyć pokrętła aby uruchomić efekt Dub Echo, Sweep, Noise oraz
Filter. Dodatkowo możesz zmieniać wartości efektów.
 Beat FX: Dodaj efekt Delay, Echo, Ping Pong, Spiral, Reverb, Trans, Flanger, Pitch, Roll, Vinyl
Brake i Helix w synchronizacji z BPM.
 FX Frequency: Wybierz w którym paśmie EQ chcesz dodać dany efekt – low/mid/high.
4. Profesjonalna jakość dźwięku
Bez względu na to czy odtwarzasz źródła analogowe czy cyfrowe, wysoka jakość dźwięku jest
zapewniana przez 64-bitowy procesor oraz 32-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowoanalogowy.
5. Dołączona licencja rekordbox dj i rekordbox dvs
DJM-750MK2 dostarczany jest wraz z licencją profesjonalnych DJskich programów rekordbox dj i
rekordbox dvs Plus Pack, umożliwiając odtwarzanie i miksowanie utworów z komputera PC/MAC za
pośrednictwem DJskich odtwarzaczy lub gramofonów.
6. Pozostałe funkcje
 Gniazdo XLR: Wysokiej jakości wyjście audio
 Dwa wyjścia słuchawkowe: ¼” stereo jack i 3.5-mm mini jack
 Gniazdo uziemienia: Łatwo podłącz uziemienie analogowych gramofonów
 Pozłacane gniazda RCA: Najwyższa jakość dźwięku
 Niezależna sekcja mikrofonowa
DJM-750MK2 Specyfikacja
Liczba kanałów
Gniazda wejściowe

Gniazda wyjściowe
USB
Pozostałe gniazda
Próbkowanie
Przetwornik D/A
Przetwornik A/D
Pasmo przenoszenia
Współczynnik sygnał/szum
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Maksymalne wymiary
Masa
Akcesoria

4 x audio channels, 1 x MIC channel
LINE x 4 (RCA)
PHONO x 4 (RCA)
MIC × 1 (XLR & 1/4” TRS Jack）
MASTER OUT x 2 (XLR x 1, RCA x 1),
BOOTH OUT x 1 (1/4” TRS jack),
HEADPHONE MONITOR OUT x 2 (1/4” STEREO PHONE
JACK, 3.5-mm STEREO MINI JACK)
USB (B) x 1, USB (A) x 1
SEND x 1 (1/4” TS JACK),
RETURN x 1 (1/4” TS JACK)
48 kHz
32-bit
32-bit
20 Hz to 20 kHz (LINE)
105 dB (LINE)
0.005 % (LINE-MASTER1)
320 mm x 387.9 mm x 107.9 mm (H)
6.6 kg
Przewód zasilający, przewód USB, Instrukcja obsługi

