Jeszcze więcej możliwości: rekordbox 4.1 umożliwia współpracę z nowym rekordbox
DVS dla uzyskania idealnych scratchów o wysokiej jakości brzmieniu i minimalnych
opóźnieniach.
Przedstawiamy rekordbox™ 4.1 umożliwiający korzystanie z nowych funkcji rekordbox dj,
łącznie z rekordbox DVS, który pozwala na jeszcze więcej elastyczności i kontroli.
Po raz pierwszy opublikowany w październiku 2015 roku rekordbox dj, to oprogramowanie
umożliwiające rozszerzenie potencjału rekordbox, pozwalając na współpracę z
odtwarzaczami Pioneer CDJ, XDJ oraz kontrolerami. Najnowsza aktualizacja, rekordbox 4.1,
zapewnia funkcję MIDI Learn oraz możliwość korzystania z płatnego dodatka rekordbox DVS
Plus Pack. DVS oznacza możliwość uzyskania precyzyjnych scratchów z pomocą specjalnej,
winylowej płyty kontrolnej (sprzedawana oddzielnie).
Rekordbox dvs oraz płyta kontrolna współpracują, aby zapewnić płynne scratchowanie o
minimalnych opóźnieniach i wysokiej jakości dźwięku. Oprogramowanie używa tych samych
metod przetwarzania danych, co nasze topowe odtwarzacze DJ-skie, gwarantując tym
samym wysokiej jakości dźwięk przy jednoczesnej wysokiej czułości płyty. Możesz teraz
używać rekordbox dvs z wszystkimi naszymi kompatybilnymi mikserami i kontrolerami, więc z
łatwością uzupełnisz swój już istniejący zestaw DJ-ski.
Informacje o pobieraniu
Odwiedź stronę https://rekordbox.com/ aby pobrać rekordbox 4.1 za darmo. Następnie
możesz:
1. Kupić rekordbox dj za 139 euro oraz dodatek rekordbox DVS za 109 euro. Możesz także
subskrybować rekordbox dj za 10,90 euro/miesiąc i wybrać rekordbox dvs jako część
subskrypcji.
2. Kupić płytę kontrolną (RB-VS1-K) za 15.99 euro.
Kontroler DDJ-RZ będzie teraz dostarczany wraz z rekordbox dj oraz rekordbox dvs. Jeśli
kupiłeś kontroler DDJ-RZ wcześniej, bez dołączenego klucza licencji do rekordbox dvs
możesz go otrzymać bezpłatnie tutaj: https://rekordbox.com/en/news/DDJRZ_rekordbox_dvs/

FUNKCJE REKORDBOX DVS
1. Szybka i precyzyjna kontrola DVS rekordbox dj z wysoką jakością dźwięku
Kup rekordbox dvs i zyskaj dokładniejszą kontrolę nad scratchowaniem utworów z Twojej
biblioteki rekordbox. Zastosowaliśmy te same przetworniki audio, które można znaleźć w
naszych profesjonalnych mikserach i odtwarzaczach, aby zapewnić najwyższą jakość
dźwięku. Dopracowaliśmy także oprogramowanie, aby w ułamku sekundy analizowało
dane z płyty kontrolnej minimalizując opóźnienia.

2. Tryb Absolute oraz Relative:
 Tryb Absolute: w pełni oddaje scratchowanie na tradycyjnej płycie winylowej.
 Tryb Relative: umożliwia dostęp do cyfrowych funkcji, takich jak Hot Cues i Sync
oraz dowolność sratchowania – niezależnie od pozycji igły na płycie kontrolnej.
Dodatkowo, możesz korzystać z funkcji rekordbox MIDI Learn, która daje jeszcze więcej
możliwości personalizacji kontrolera.
3. Autokonfiguracja czyni system niezwykle łatwym w przygotowaniu
Po prostu podłącz kompatybilne urządzenia i wciśnij przycisk. Jesteś gotowy do grania po
kilku chwilach.

WYMAGANIA SYSTEMOWE REKORDBOX
Windows® 10 / Windows 8.1/ Windows 8.1 Pro (najnowszy
service pack)
Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate (najnowszy
System Windows
service pack)
Intel® Processer Dual Core 2.0 GHz lub więcej
4GB lub więcej RAM
Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 (aktualizacja do najnowszej
wersji)
System Mac
Intel® Processer Dual Core 2.0 GHz lub więcej
4GB lub więcej RAM
250MB lub więcej wolnej przestrzeni dyskowej (+ przestrzeń
Dysk
dyskowa na utwory)
Wyjście na głosniki, słuchawki itp. (wewnętrzne lub
Dźwięk
zewnętrzne urządzenie audio)
Port USB 2.0 jest używany do podłączenia kontrolera lub
USB
miksera oraz do zgrywania plików na zewnętrzną pamięć
USB lub zewnętrzny dysk
Kompatybilne pliki
ALAC, FLAC, WAV, AIFF MP3, AAC
Połaczenie z siecią
Połączenie z Internetem jest wymaganae aby utworzyć
konto rekordbox oraz do pobrania i aktywowania
oprogramowania
Rozdzielczość ekranu
1280 × 768 lub wyższa
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