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Mesas de Mistura para DJs

A-TRACK RANE SEVENTY A-TRACK SIGNATURE EDITION 1.582,0000

SEVENTY RANE SEVENTY 1.311,0000

Mesa de mistura de DJ de battle para Serato DJ. Dispões de layout intuitivo para alto um alto desempenho. 3 faders sem
contacto MAG QUATRO. Controlo externo do ajuste de tensão do crossfader. Construção em aço sólido e com alças de
proteção. 6 motores de efeitos duplos internos pós-fader. Controlo de efeitos Serato DJ. Modos de pad independentes para
cada canal. 32 pads MIDI atribuíveis. Controlo de busca e seleção de faixas. Botões intuitivos para os modos Instant Double,
Sync On-Off ou Silent Cue. Controlos de loop dedicados. Comutadores de efeito em alumínio, com rotação de 180.
Hub USB para ligar RANE TWELVE. Duas entradas de microfone. Relação sinal/ruído 114dB. Duplo USB para transições
entre DJs. 16 Pads Akai Professional MPC.

SEVENTYTWO-MKII RANE SEVENTY TWO MKII 1.639,0000

MAGFOUR RANE MAG FOUR FADER 82,0000

Inovador fader sem Contactless.
O RANE MAG FOUR é o mais recente produto da série de cross-faders personalizados de Rane, proporcionando uma
sensação excepcionalmente suave e um controlo personalizável para satisfazer o teu estilo de DJing.
O MAG FOUR Fader é um dos mais sofisticados faders do mercado, oferecendo uma precisão sem igual que irá captar todo
e cada movimento com a máxima precisão. Ao contrário dos faders convencionais, o MAG FOUR oferece uma performance
ultra-suave e silenciosa, utilizando tecnologia personalizada com um sensor HAL para captar cada movimento por mais
subtil que seja.
Crossfader robusto e altamente durável, desenhado para resistir a uso constante, assegurando uma longa duração por mais
exigente que seja o teu Carga horária de trabalho. Personaliza a sensação do fader usando a tensão do íman (de força
ajustável) e optimiza o fader de acordo com o teu desempenho.
Características; Fader topo de gama, desenhado para DJs profissionais, o fader de RANE mais leve de sempre, Tecnologia
de fader sem contacto, Performance suave e silenciosa, Tecnologia RANE de detecção magnética de posição patenteada,
Detecção Magnética com sensor HAL adicional para maior precisão, Ajuste da tensão do íman (força personalizável) pelo
utilizador, Compatível com RANE SEVENTY, SEVENTY-TWO & SEVENTY-TWO MKII, Precisão ajustável pelo utilizador do
endpoint digital, Hastes com acabamento espelhado duplo polido para as actuações mais suaves, Material de suporte
avançado para durabilidade elevada mesmo para DJs mais exigentes, Stem mais largo para lidar com a actividade de alta
performance, Fader Caps esculpidos à medida exclusivos RANE, DeoxITFaderLube F100 incluído
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Controladores para DJing

ONEXEU RANE ONE 1.311,0000

RANE ONE aterra num espaço único no mercado actual de DJs, a falta de controladores que incorpore pratos motorizados
de 7 polegadas, com aquele toque do vinil, completo com um ajuste de torque alto/baixo personalizável.  O ONE dá aos DJs
um controlo autêntico e táctil sobre a sua música e performance com base na arte do DJing original, em vinil, tudo terminado
com um tradicional botão de início/paragem com click como nos prato tradicionais.
Cria e Manipula o teu som com os excelentes PADs multi-funções para Hot Cues, Saved Loops, Roll, Sampler, Slicer e ao
Serato's Scratch Bank. Com 6 botões FX activa instantaneamente qualquer combinação de Efeitos do software com um
único toque, afina com profundidade e controla os parâmetros de batida, e depois activa com os controlos independentes de
Switch.
Concebido com a qualidade de construção sólida e globalmente respeitada da RANE, o RANE ONE é o derradeiro
controlador do DJ.  A reputação da RANE de som da mais alta qualidade, e conectividade adicional e avançada, continua
com o ONE. Cada deck é comutável entre 2 ligações USB, assim como uma entrada de linha (ou phono para os gira-discos
tradicionais). Saídas XLR (balanceadas) e RCA. 2 entradas combo TRS/XLR para de microfone + uma entrada auxiliar,
dando-te até 5 fontes de áudio para misturares. Soma a tudo isto o melhor CrossFader do mercado, o MAG FOUR, o fader
mais leve e suave de sempre da RANE. Com controlos no painel frontal para um ajuste rápido/baixo da curva de corte,
ajuste de tensão interna, inversão, além dos controlos adicionais no Serato. Tudo para o máximo desempenho e precisão.
Platters de 7.2 polegadas motorizadas com discos (acrílicos de libertação rápida - como os Twelve), Controlador de DJ
Portátil (10kg), Qualidade RANE de construção Confiável, construído como um tanque para durar, Acesso e controlo
Instantâneo dos Efeitos do Serato com 2 Switchs de Metal (On/Off/Hold), Crossfader MAG QUATRO, Filtro passa-alto/baixo
+ EQ de 3 bandas, Controlos de Loop Dedicados, PADs de Desempenho Multi-Modo Independentes Incluindo Scratch Bank
, Início/Paragem do Estilo Turntable, XLR Saídas Principais e de Cabine, 2 Entradas de Linha/Prato, 2 Entradas de
Microfone TRS/XLR, Ligações USB, Serato DJ Pro Incluído (upgrade pago para Serato DVS)

TWELVE-MKII RANE TWELVE MKII 655,0000
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Sistemas de Djing Digital (DVS)

SL4 RANE SL 4 614,0000
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