08 / 2022
PVPR não inclui IVA Telf.962260259 miguel.silva@zentralmedia.com

Controladores e Interfaces
DJ2GO2TOUCH

NUMARK DJ2GO2 TOUCH

67,0000

Controlador de DJ de bolso com 2 canais e Jog Wheels reactivos ao toque, incluí Serato DJ Lite. Interface de áudio
incorporada com saída para auscultadores e de master em Minijacks estéreo. Controlos para navegação na biblioteca,
canal (volume via knob), master e selecção de escuta e volume dos auscultadores e x-fader. Controlo por canal de volume,
sync, play, cue, pré-escuta, pitch e 4 pads Multi-função. Perfeito para qualquer situação simples de DJing, desde preparação
do set/ playlist, ou até como recurso de backup, uso doméstico ou como um controlador compacto e simples mas
independente. Pode ser Mapeado para qualquer aplicação via midi.

MIXSTREAMPRO

NUMARK MIXSTREAM PRO

630,0000

Multi-Player Stand Alone , sim exactamente isso, independente de computadores e com acesso a plataformas de streaming
(via WIFI incluído) e ainda controlo de iluminação por DMX, ou via Wireless, com Philips Hue!? E ainda umas poderosas
colunas portáteis e de pequeno porte
Características Principais:
. WiFi incorporado para acesso a serviços de streaming:
TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK, SoundCloud Go+, e Dropbox
. Sistema operativo incorporado ENGINE DJ para DJing sem computador portátil
. Altifalantes incorporados com controlo de volume para uso doméstico, praticar e monitorização
. Controlo de iluminação incorporado para Philips Hue e com MicroDMX da Soundswitch também controlo de DMX
. 2 Entradas USB +1 Para Controlo com computador e SD Card para DJing
. Ecrã táctil multi-gesto de 7" de alta definição
. Jog Wheels capacitivos de 6" com função de Scratch Inteligente sincronizado com BPM
. 4 PADs de dupla camada (dois bancos) por deck
. 4 PADs de modo de desempenho em cada deck (Cue, Saved Loop, Auto Loop, Roll)
. Secção FX com 4 efeitos e 2 interruptores basculantes
. Grande botão de filtro em cada deck
. Botões Pitch Bend e Pitch Slider dedicado com gamas seleccionáveis (4%, 8%, 10%, 20%, 50%, 100%)
. Botões Dedicados para Sync, Cue/Stop, e Play/Pausa
. EQ de 3 bandas em cada deck
. Saídas XLR (Balanceada) e RCA
.1 Entrada de microfone de 1/4 polegada TRS com controlo de volume
. Saída de auscultadores em Jack TRS (1/4) e Mini-Jack (1/8) também

MIXTRACKPROFX

NUMARK MIXTRACK PRO FX

202,0000

Numark Mixtrack Pro FX, Controlador para DJing de 2 decks com switch on/off de efeitos por canal, 6 efeitos, jogwheels de
6" de alta resolução, controlo de loop automático com botões multiplicadores, EQ de 3 bandas e filtro por canal, 8 Pads por
deck para acesso a Cues, Loops, Fader Cuts e Samples, saída de áudio de 24 bits, entrada de microfone, saída RCA, saída
de auscultadores (minijack e jack), porta USB, incl. licensa Serato DJ Lite, Prime Loops Remix Tool Kit, dimensões 536 x
246 x 51 mm, peso 2,3 kg

MIXTRACKPLATINUMFNUMARK MIXTRACK PLATINUM FX

252,0000

Controlador para DJing de 4 decks, com botão para layer e layout não simétrico, switch on/off de efeitos por lado, 6 efeitos,
jogwheels de 6" de alta resolução com ecrãn, controlo de loop automático com botões multiplicadores, EQ de 3 bandas e
filtro por lado, 8 Pads por deck para acesso a Cues, Loops, Fader Cuts e Samples, saída de áudio de 24 bits, entrada de
microfone, saída RCA, saída de auscultadores (minijack e jack), porta USB, incl. licensa Serato DJ Lite, Prime Loops Remix
Tool Kit, dimensões 536 x 246 x 51 mm, peso 2,4 kg
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Controladores e Interfaces
NS4FX

NUMARK CONTROLADOR NS4FX

420,0000

Mistura como um Artista Com controlo total de 4 canais independentes, os DJs podem misturar faixas, samples, loops, e
mais em até 4 decks, em simultâneo) de um software de DJ. Os 4 canais do NS4FX possuem faders de volume dedicados
de qualidade premium, EQ de 3 bandas com Kill total, e grandes botões de filtro de passa alta/baixa. Características
adicionais como atribuição de crossfader por canal, 6 efeitos de activação rápida com interruptores (estilo Flip Switches),
controlos de loop dedicados, jog wheels de alta qualidade com ecrãs a cores, faders longos e 16 Performance Pads fazem
do NS4FX um controlador de DJ cheio de funcionalidades, pronto para libertar todo o potencial criativo de mistura de DJs de
eventos, clubes e performance! Entradas e Saídas Profissionais com uma impressionante variedade de opções de
conectividade, tornando-o a solução perfeita para DJs móveis e de eventos, assim como para club DJs. Saídas XLR
balanceadas com áudio 24-bit, saída adicional ea cabina em RCA com controlo dedicado. Para eventos ou concertos que
requerem mais do que um microfone para MCing ou anúncios formais, o NS4FX possui 2 entradas de microfone
independentes 1/4" com controlos de volume e tom dedicados. A entrada Mic 1 pode ser facilmente alterada para uma
opção Auxiliar para permitir que o áudio de um smartphone ou dispositivo multimédia externo seja reproduzido através das
entradas RCA na parte de trás do controlador. Os Livestreamers irão apreciar que o áudio do microfone é combinado com a
mistura de música principal quando a saída é feita através de USB, facilitando a transmissão online com um smartphone ou
computador sem a necessidade de uma placa de som ou dispositivo de áudio adicional.

NS7III

NUMARK NS7 III

1.582,0000

Formas de onda paralelas empilhadas no ecrã central para “BeatMatch” visual simples e directo. Os ecrãs fornecem um
feedback 1:1 em tempo real do Serato DJ, permitindo não olhar sequer o ecrã do computador. Ecrã dedicado à biblioteca
musical com os correspondentes controlos de navegação da mesma. Controlo total de 4 decks do software Serato DJ. Mesa
de mistura de áudio de 4 canais integrada. 2 pratos motorizados de binário variável (torque) com tracking MIDI de alta
resolução. Knobs activados por toque permitem um controlo inovador dos filtros, do EQ, e muito mais. Filtro por canal. Jog
Wheels generoso com vinis autênticos proporcionam a mesma sensação que um normal prato Profissional (vinil). 16 PADs
do MPC da Akai sensíveis à velocidade com retro-iluminação RGB. 10 modos de utilização dos PADS para tHot Cues,
loops, Slicing e disparar de samples. Botão de filtro dedicado de 3 bandas activado por toque em cada canal (Kill Switch).
Controlo dedicado, por toque, dos 12 Efeitos profissionais iZotope® do Serato. Interface de áudio profissional USB 2.0 de 24
bits incorporado. Saídas de Zona/ cabina em XLR balanceado. Construção metálica robusta e digna de uso extensivo na
estrada. Serato NoiseMap pronto a ser utilizado com configurações DVS (time Code). Plug and play com o Serato DJ
(incluído) - não é necessário comprar nenhum upgrade. 3 Ecrãs a cores de 4,3 polegadas. Dimensões: (L x P x A): 75,44 x
46,23 x 12,19 cm. Peso: 14,32 Kgs

NVMKII

NUMARK NVMKII

642,0000

Controlador de 4 decks do software Serato DJ num design elegante e de baixo perfil. Os visores integrados permitem-te
concentrares-te na música e não no computador. Estes visores coloridos fornecem visualização em tempo real e com
correspondência 1: 1 do Serato DJ. Controlos dedicados em hardware para todas as funções importantes do software. As
linhas do Beat Grid (batidas) na tela permitem o acerto perfeito de batidas. Opções de 5 colunas para exibir música, artista,
duração, BPM e tom. Dois platters de metal altamente responsivos de 5 polegadas com modos de busca e scratch. Platters
com tecnologia de aprendizagem adaptativa para uma resposta ideal em qualquer ambiente. 16 pads de disparo sensíveis à
velocidade com feedback RGB retroiluminado. 10 modos de pad para hot cues, loop slicing e sample triggering. Controles
de navegação da biblioteca sem necessitar de mouse e com o feedback dedicado na própria tela. Medição de BPM
integrada permitindo acerto manual de batidas; Botão de sincronização para acerto instantâneo. Crossfader de nível
profissional com Fader Start e ajuste de curva. Interface de áudio profissional USB 2.0 incorporado. Entradas de microfone
auxiliar e de balanceado permitem integrar de forma transparente fontes adicionais de áudio. Saídas de zona / Cabina e
saídas XLR balanceadas para uso em clube. Serato DJ incluído via download. Para além do NVII a caixa inclui também,
Adaptador de Energia 12v 2a, Cabo USB, Guia do Utilizador, Informações sobre Garantia e sobre Segurança e Cartão com
instruções para Download do Software.

PARTYMIXII

NUMARK PARTYMIX II

92,0000

Sistema de controlo DJ para pequenas festas. Agora na versão II chegaram os Jog Wheels capacitivos, sensíveis ao toque e
knobs de Filtro por canal.
O espetáculo de luz embutido cria a atmosfera festiva. Simples plug and play e Class Compliant.
Saídas de áudio para seus alto-falantes e para pré-escuta com auscultadores. Software Virtual DJ LE incluído. Efeitos muito
divertidos e pads com vários modos de utilização como loop e Samples. Botão para acerto de batidas automático para
auxiliar a mistura de músicas. Jack de auscultador de 1/8 de polegada para pré-escuta das músicas. Caixa inclui
Controlador Party Mix, Cartão com as instruções de Download do Software Virtual DJ LE, Guia do utilizador, Informações de
Segurança e Garantia .Dimensões da Caixa: 36 x 23 x 8 cm, Peso da Caixa: 1,4 Kg, Dimensões do Produto: 32,6 x 19,9 x
5,1 cm, Peso do Produto: 0,95 Kg
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Controladores e Interfaces
PARTYMIXLIVEX

NUMARK PARTYMIX LIVEX

126,0000

Sistema de controlo DJ para pequenas festas. Agora na versão II chegaram os Jog Wheels capacitivos, sensíveis ao toque e
knobs de Filtro por canal.
Sobre a versão standard este modelo oferece colunas integradas e como tal uma dimensão um pouco maior. Terá de ser
ligado a um transformador, visto que o USB não é suficiente. Podemos ligar e desligar as referidas colunas com um botão
próprio na unidade.
As colunas têm um som bastante presente e impactante para a dimensão, conseguindo encher um pequeno quarto.
O espetáculo de luz embutido cria a atmosfera festiva. Simples plug and play e Class Compliant.
Saídas de áudio para seus alto-falantes e para pré-escuta com auscultadores. Software Virtual DJ LE incluído. Efeitos muito
divertidos e pads com vários modos de utilização como loop e Samples. Botão para acerto de batidas automático para
auxiliar a mistura de músicas. Jack de auscultador de 1/8 de polegada para pré-escuta das músicas. Caixa inclui
Controlador Party Mix e transformador, Cartão com as instruções de Download do Software Virtual DJ LE, Guia do utilizador,
Informações de Segurança e Garantia.
Dimensões da Caixa: 37 x 36 x 10, Peso da Caixa: 2,08 Kg, Dimensões do Produto: 32,6 x 25,6 x 6,6 cm, Peso do Produto:
1,22 Kg

STEREOIOV2

NUMARK STEREOIOV2

44,0000

Liga uma qualquer linha ou Prato ao Mac ou PC via USB. Adiciona Entrada e Saída USB a qualquer mesa de mixer
analógica e adicione seu computador à sua configuração. Ferramenta de resolução de problemas de baixo custo para DJs e
músicos. A conexão USB plug-and-play para Mac e PC não requer instalação de driver. Nenhuma fonte de alimentação
externa é necessária.
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Leitores CD/MP3
NDX500

NUMARK NDX500

269,0000

Controla o software de DJ e reproduz músicas de CDs, CDs de MP3 ou USB. Interface de áudio USB integrado para
reproduzir música a partir do teu computador. Jog Wheel e encoder de pesquisa sensível ao toque possibilitando o Scratch
e busca co controlo absoluto e sem precedentes. Controle de software de DJ via USB MIDI. Auto BPM com cancelamento
imediato com toque (TAP). Ajuste de tempo de arranque / paragem para “travagem” ao estilo do vinil. Três hot cues. Loop
sem falhas com stutter start para fácil criatividade e integração de loops. Gama de pitch até 100%. O Master Tempo preserva
o tom mesmo quase se faz variar o Pitch que consequentemente altera tempo (velocidade/ BPMs). Tecnologia de proteção
contra saltos e falhas (skip) mesmo em ambientes mais “agressivos” Anti-ShockTM. Exibição de texto para rápida e fácil
navegação entre arquivos sonoros. Pré-mapeado para integração profunda com o Serato DJ *. Class Compliant com MAC,
PC e iOS, funciona instantaneamente sem necessidade de instalar drivers.

MP103USB

NUMARK MP103USB

252,0000

Leitor CD / MP3CD e USB. Saída RCA e XLR (balanceada). Suporte de tags ID3. Gama de pitch de 4, 8, 16, 100%, inclui
Master Tempo. Scratch e Looping sem falhas. Contador automático de BPM. A caixa inclui o leitor, guia de início rápido e
cabo de alimentação.

CDN77USB

NUMARK CDN77 USB

404,0000

Suporte para duas unidades USB. Acede e reproduz simultaneamente a partir de qualquer unidade USB em qualquer dos
leitores. Suporte para CD / MP3CD. ID3 Suporta tag e pasta. Tempo Mestre. Controlo de pitch a 4, 8, 16 e 100%. Permite
Scratching. Looping Sem Falhas. Efeitos de reverse e travagem (break). Contador Automático de BPM. Caixa inclui para
além da unidade, cabo de alimentação e guia de início rápido.
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Mesas de mistura em Rack
C2

NUMARK C2

229,0000

Mesa de mistura de DJ, com 4 canais formato rack. Entradas: 3 phono (RCA), 8 linhas (RCA), 2 mic (1/4 "). Saídas:
Balanceada (XLR), Master (RCA), REC (RCA), Monição (RCA), Auscultadores (1/4 " estéreo). EQ sobre Master de cinco
bandas, painel traseiro que pode ser derrotado. Podemos ligar ou não Auto-ducking e silenciamento auto-regulável quando
o sinal do mic está presente. Escuta em Split ou MIX-CUE. Ajuste de ganho de Pré-Escuta com o Visualização de Volume.
Fader-start, panning no master.

C3USB

NUMARK C3 USB

277,0000

Mesa de mistura de DJ, com 5 canais em formato rack. Entradas: 3 phono (RCA), 8 linhas (RCA), 3 mic (1/4 "). Saídas:
Balanceada (XLR), Master (RCA), REC (RCA), Monição (RCA), Auscultadores (1/4 " estéreo). 2 Portas USB do computador
para a mesa (ouvir o que tocar-mos no PC por intermédio da mesa) e vice-versa (Gravar sets, digitalizar musica…). EQ de 3
bandas por canal, EQ. no Microfone, Crossfader substituível e atribuível. Class Compliant, ou seja, não necessita de drivers
em Windows, Mac e iOS. É só ligar que funciona de imediato como uma entrada e uma saída (2 USB)
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Mesas de mistura Tabletop
SCRATCHX

NUMARK SCRATCH

437,0000

Mesa de Mistura de qualidade realmente profissional de 2 canais para Scratch e Turntabelism. Serato DJ Pro com licença
DVS incluída. Crossfader da InnoFader com controlo de reverso e tipo de curva de corte (suave e curta). 4 PADs por canal
para hot cues, Rolls e Samples. Filtro por canal com Knob de controlo. Botões giratórios instantâneos dedicados. Saída de
master balanceada em XLR com controlo de volume. Saída separada para cabine / zona/ Monição com controlo de volume.
6 botões de efeito para acesso direto com switches para activação momentânea ou constante. Controlo rotativo de dry / wet.
Delay, Reverb, Echo, Flanger, Phaser e V. Echo. Selector Phono/Line ou PC por Canal. Entrada de Microfone com controlo
de volume e tom. Knob Endless para definir tamanho do loop, e carregando, ON/ Off por canal. Pesquisa e Load de músicas
no Serato por via de Shift+Loop Knob. Conteúdo adicional: Pacote de sons da Prime Loop (no valor de 200 Euros).
Software de Controle de Iluminação SoundSwitch (Subscrição gratuita de 2 meses incluída)

M101BLACK

NUMARK M101 BLACK

118,0000

Dois pares de entradas Phono / Line. EQ de duas bandas integrado para ajustes de som rápidos e fáceis. Entrada de
microfone de 1/4 de polegada para dobragens, voice-overs, anúncios etc... Saída de linha estéreo (RCA) para fácil conexão
a amplificadores ou alto-falantes amplificados.

M101USBBLACK

NUMARK M101 USB BLACK

134,0000

Mesa de Mistura montável em rack de dois canais com USB. Áudio USB incorporado para tocar ou gravar de e para o
computador. Dois pares de entradas Prato / Linha comutável. EQ de 2 bandas (Treble/ Bass), selecção entre Prato/ linha ou
USB no canal 2. Entrada de microfone de 1/4 de polegada para dublagens e anúncios. Saída estéreo para fácil conexão a
amplificadores, Colunas Activas, amplificadores, outro mixer, etc... Class Compliant com Mac, PC e iOS ou seja sem
necessidade de instalar drivers.

M2BLACK

NUMARK M2 BLACK

143,0000

Entradas: dois pratos (Phonos) ou linha com comutador (RCA), duas linhas (RCA), mic (1/4 polegada). Saídas: Master
(RCA), Gravação (RCA), Auscultadores (1/4 Polegadas estéreo). EQ de três bandas e ganho em cada canal. EQ e ganho
no canal de mic. Crossfader substituível com possibilidade de reversão de direcção e de curva de corte. Pré-Escuta estilo
Crossfader.

M4BLACK

NUMARK M4 BLACK

151,0000

Entradas: 2 pratos (Phonos) ou linha com comutador (RCA), 4 linhas (RCA), mic (1/4 polegada). Saídas: Master (RCA),
Gravação (RCA), Auscultadores (1/4 Polegadas estéreo). EQ de três bandas com Kill (-36dB) e ganho em cada canal. EQ e
ganho no canal de mic. Visor LED de seis segmentos para monitorar a intensidade do sinal. Podemos alternar entre
visualizar o sinal de Master ou PFL. Crossfader substituível com possibilidade de reversão de direcção e de curva de corte.
Pré-Escuta com selector e Crossfader entre Pré-escuta e Master.

M6USBBLACK

NUMARK M6USB BLACK

227,0000

Quatro canais de entrada, cada um com ganho, EQ de três bandas e visualizador de intensidade com LED. Áudio USB
incorporado para tocar ou gravar de e para o computador. Tocar música de software de player de música. Grava tua mistura
no seu computador. Múltiplas entradas de Pratos, linha e microfone. Canal de mic XLR dedicado e entrada de mic adicional
no canal 4. Crossfader substituível com controle de inclinação. É possível atribuir qualquer canal a qualquer um dos dois
lados do crossfader. Class Compliant com Mac, PC e iOS ou seja sem necessidade de instalar drivers.
Inclui a mesa de Mistura, cabo de alimentação e guia de início rápido.
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Monitores
NWAVE360

NUMARK NWAVE 360

84,0000

Amplificação de áudio precisa para configurações de DJ caseiro. Controlo de volume do painel frontal. Twitter de agudo
(cúpula em seda) iluminado de 1 polegada e “woofer” de 3 polegadas com crossover. Amplificação de alta fidelidade com a
potência máxima pico de 60 watts. Caixas em madeira costumizada, com construção densa para som mais cheio e quente.
Os defletores cuidadosamente projectados reduzem a difração pelas esquinas dos monitores. Entradas de áudio RCA.
Magneticamente blindados. Gama de Frequência na reprodução 80 a 20.000 Hz. Voltagem Universal
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Auscultadores
REDWAVECARBON

NUMARK RED WAVE CARBON

59,0000

Auscultadores de alta qualidade e gama de frequência total concebidos para DJs. O design giratório das copas permite aos
DJs a flexibilidade de monitorar com um só ouvido ou ambos, podendo ouvir a pré-escuta num ouvido e os monitores da
cabine ou som do club. Almofada (Ear Pads) de couro protéico permeável que permanece confortável mesmo durante o uso
prolongado. Grande driver de 50 mm, ímãn de neodímio e bobina de voz para uma resposta de frequência ideal. Cabo de
auscultadores destacável balanceado com adaptador for "para uso com MP3 players e similares”. Design profissional e
moderno combinados com qualidade sonora superior. Formato permite dobrar e fechar numa forma muito compacta,
diminuído o espaço necessário e facilitando transporte. Inclui estojo para proteger, armazenar e transportar os
auscultadores, cabo e adaptador. Conector adaptador em jack de 1/4 de Polegada para Mini-jack de 1/8 de Polegada para
uso com virtualmente qualquer tipo de equipamento de DJ.

HF125

NUMARK HF125

13,0000

Onde um DJ não pode comprometer-se, é na forma como ouvem as misturas que executam. Os auscultadores Numark
HF-125 responde a esta necessidade. Auscultador com 7 posições para ajustar á cabeça de cada utilizador. Película de
grandes dimensões em Mylar (40mm), cabo resistente a emaranhados de 6polegadas com um conector Jack TRS moldado
de 1/8 polegadas e um adaptador 1/8 para 1/4 Polegada, e bandulete almofadada e protectores auriculares.

HF150

NUMARK HF150

40,0000

Design dobrável que ocupa um espaço mínimo no teu saco do gig. As conchas dos auriculares proporcionam excepcional
isolamento contra ruído e portabilidade. Ideal para DJs e configurações altamente portáteis. Cúpulas giratórias possibilita
escuta com um só ouvido e de mãos livres se assim quiser-mos ou necessitar-mos. O driver de 40 mm oferece graves
profundos definidos para beatmatching. A resposta de frequência de 20 Hz - 20 kHz compreende toda a gama teoricamente
audível. Isolamento forte para uso em ambientes ruidosos. O material semelhante a couro fornecem um toque e uso
confortável que se ajusta bem a cada ouvido. Impedância de 32 ohms funciona bem com dispositivos com baixa intensidade
de saída. Cabo de 1,2m com Jack estéreo de 1/8 pol. (3,5 mm). Adaptador de 1/8 para 1/4 de polegada (6,3 mm) incluído.

HF175

NUMARK HF175

34,0000

AUSCULTADORES DJ COM EAR PADS E HEADBAND DE COURO SINTÉTICO
Com o seu design leve e EAR PADS de couro sintético macio, os auscultadores Numark HF175 proporcionam o máximo
conforto mesmo para as mais longas sessões de mistura. Os auriculares de 40mm e o design de ouvido fechado produzem
som potente e puro, enquanto Headband com estrutura em e interior em couro sintético macio garantem um desempenho
duradouro em casa, no estúdio, ou no clube.
- Ímâns de neodímio de alta qualidade (Dinâmico)
- Drivers de 40 mm para som potente e puro com graves cheios e detalhados
- Ear Pads de couro sintético macio, assim como a Headband, para as orelhas e Cabeça para um conforto duradouro
- Desenho de orelha fechada, supra-aural para um grande isolamento sonoro e precisão acústica
- Headband ajustável para encaixe perfeito e superior conforto
- Estrutura em aço inoxidável e magnésio para a máxima força e longevidade
- Estrutura giratória de 180 graus para monitorização de um ouvido e portabilidade
- Desenho compacto, leve e portátil
- Cabo unilateral para uma utilização fácil e sem emaranhados
- Cabo não destacável
- Resposta dinâmica impressionante, perfeita para DJing, monitorização, e apreciar música e filmes
- 32O de Impedância, sensibilidade: 95dB±3dB
- Frequência de resposta: dos 15Hz aos 22kHz
- Cabo estreito de 3m com Mini-Jack e Adaptador Jack para Mini-jack
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Auscultadores
HF325

NUMARK HF325

65,0000

Acústica mais próxima de estúdio, detalhado e de bom recorte para uso de DJ. As conchas dos auriculares proporcionam
excepcional isolamento contra ruído e portabilidade. Grande capacidade de lidar com grandes níveis de intensidade.
Cúpulas giratórias possibilita escuta com um só ouvido e de mãos livres se assim quiser-mos ou necessitar-mos. O driver de
40 mm oferece graves profundos definidos para beatmatching. 20 Hz - 20KHhz é a sua resposta de freqüência que permite
que se ouça todas as nuances. A sonoridade é muito imediata e frontal aproximado-nos da mistura. Isolamento agressivo
para uso em ambientes ruidosos. O couro das almofadas auriculares fornece um toque e uso confortável que se ajusta bem
a cada ouvido. Impedância de 32 ohms funciona bem com dispositivos com baixa intensidade de saída. Cabo de 1,2m com
Jack estéreo de 1/8 pol. (3,5 mm). Adaptador de 1/8 para 1/4 de polegada (6,3 mm) incluído.
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Microfones
WS100

NUMARK WS100

83,0000

Transmissor de microfone de mão sem fios. Unidade receptora com duas antenas para um excelente desempenho. A
tecnologia digital sem fio de 24 bits fornece um sinal de qualidade profissional ultra-limpo. Extensão até 60 metros para uma
operação sem inconvenientes. Resposta de frequência de 50-18kHz garante vocais naturais e graves fortes. Alimentado por
(2) pilhas AA. Excelente relação sinal-ruído de 96 dB (A) garante uma operação silenciosa. Identificação digital
independente elimina interferência e falhas de sinal. Distorção harmônica do sistema <0,1% para som limpo e preciso. Inclui
capa protetora acolchoada e cabo.

WM200

NUMARK WM200

21,0000

O WM200 é um microfone dinâmico e cardioide robusto e confiável o suficiente para enfrentar os rigores reais do palco do
DJ. Com uma Capsula de malha de aço otimizada para apresentar a melhor acústica, um corpo de liga fundida de metal e
mic de alta sensibilidade. Seja para cantar, rap, fazer anúncios ou amplificar instrumentos, o WM200 dá conta do recado.
Invólucro em aço para cápsula de malha, Ampla resposta de frequência, Ligação XLR-para-1/4 polegadas, Corpo em liga
fundida, Interruptor de ligar / desliga com bola deslizante em aço, Inclui cabo blindado de 20 pés (6M), Estojo de transporte
e suporte de montagem (Mic Clip).
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Gira-discos
TT250USB

NUMARK TT250USB

239,0000

Com o seu braço em forma de S, com controlo anti-deslize e movimentos do braço amortecidos, assegura um Tracking
(leitura das estrias) preciso com o mínimo de erros, para que o som seja sempre limpo e nítido. Uma robusta cabeça
magnética vem pré-montada e perfeitamente alinhada na headshel, por isso estás pronto para a acção, assim que retiras
este prato da sua caixa.
Com o TT250USB podes converter o teu vinil em ficheiros digitais através da ligação USB ao computador (
Está incluido um cartão para download do software necessário e um cabo USB incluído.
Pés de suporte ajustáveis em altura, uma entrada de 1/8 polegada (mini-Jack) para arranque remoto quando usado comum
misturador que suporte o arranque remoto, uma luz telescópica para iluminar o vinil em condições de pouca iluminação.
Motor de tracção directa controlada por quartzo para uma precisão praticamente perfeita.
Torque instantâneo: 2.0 kgfcm
Prato de alumínio fundido para uma estabilidade sólida (.09% wow & flutter)
A Braço curvo em forma de S assegura um Tracking preciso.
Inclui Cabeça e respectiva agulha pré-montada na HeadShell
Controlos Pitch Fader e Pitch-Bend permitem o acerto preciso e responsívo no acerto de batidas
Pitch com gama de ±10%
Alavanca amortecedora para levanta e baixa o braço
Velocidades de 45 e 33 1/3 RPM e operação seleccionável de 115/230V
Converte registos em ficheiros digitais com ligação por cabo USB para o computador
Entrada de 1/8 de polegada para arranque remoto com misturadores compatíveis
Cabo RCA de saída de linha estéreo anexado
Peso: 7,5kg Dimensões: 450x 152x 352 mm

PT01SCRATCH

NUMARK PT01 SCRATCH

143,0000

Interruptor ajustável para Scratch incorporado e substituível pelo utilizador garante que nunca tenhas de ficar parado.
Tampa protetora contra poeira e alça de transporte integrada. Alimentado por adaptador AC incluído ou seis Pilhas (não
incluídas). Alto-falante embutido. Cabeça e respectiva agulha incluídas assim como slipmat removível (Tapete deslizante podemos usar este incluído ou outro que entendamos). Ligação USB Class Compliant, ou seja, plug and play com PC/ MAC
e iOS e sem necessitar de instalar-mos drivers. Configurações de 33 1/3, 45 e 78 RPM. Saídas de linha em RCA e de
Auscultadores Jack em 1/4 Polegada. Entrada auxiliar de 1/8 polegada com volume ajustável.

PT01TOURING

NUMARK PT01 TOURING

67,0000

Prato portátil estilo mala, funcionamento nas 3 velocidades (33 1/3, 45 e 78 RPM). Design compacto e independente com
alto-falantes embutidos. Adaptador de 45 RPM incluído. Porta USB e software de conversão EZ Vinyl / Tape para arquivar
vinil no teu computador. Saída para auscultadores Mini-Jack de 1/8 de polegada e entrada auxiliar mini-Jack de 1/8 de
polegada também. Bateria recarregável incorporada para horas de diversão ininterrupta e móvel.
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Acessórios
LAPTOPSTANDPRO

NUMARK LAPTOP STAND PRO

55,0000

Suporte de laptop sólido e fácil de montar para Djs. Construção segura, sólida, portátil e desmontável com design de baixo
peso. Tiras de borracha na parte superior, na parte de baixo e no interior para colocação segura do computador e evitando
riscos no mesmo. possível de Montar na parede para uso estúdios, escritórios, cabines de DJ, etc... Incluí estojo de proteção
com fecho estilo zipper para maior conveniência e segurança no transporte, material do revestimento com boa rejeição a
água.

MIXTRACKCASE

NUMARK MIXTRACK CASE

50,0000

Botões de filtro dedicados para cada canal. Faixa de toque multifuncional para controle dinâmico de FX e pesquisa de faixa.
16 PADs multifunções. Inclui as novas jog wheels de metal de alta resolução. Múltipla manipulação FX. Inclui kit de samples/
Loops de remix Prime Loops. Controles de navegação de musicas dedicados para a tua biblioteca.
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Cabeças
CC1

NUMARK CC-1

63,0000

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 28dB. Resistência DC: 430 ohms por
canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga
recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de POnta: diamante circular Fino. Aplicação: alta versatilidade e resistência a Skipping.

CC1RS

NUMARK CC-1RS

34,0000

Frequency response: 20 to 22,000Hz. Output: 6mV. Channel separation nominal: 28dB. DC resistance: 430 ohms/ch.
Inductance: 400mH/ch. Weight: 18.0g. Channel balance: within 1.5dB. Tracking force: 3. Recommended load: 47K ohms
200pf. Stylus tip: fine circular diamond. Application: high versatility and skip resistance.

CS1

NUMARK CS-1

63,0000

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 32dB. Resistência DC: 430 ohms por
canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga
recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de Ponta: diamante circular Fino. Aplicação: clube e DJs móveis, alto rendimento.

CS1RS

NUMARK CS-1RS

34,0000

Resposta de frequência: 20 a 22.000Hz. Saída: 6mV. Separação nominal de canal: 32dB. Resistência DC: 430 ohms por
canal. Indutância por canal: 400mH. Peso: 18,0 g. Balanço de canal: dentro de 1,5dB. Força de Tracking: 3. Carga
recomendada: 47K ohms 200pf.
Tipo de Ponta: diamante circular Fino. Aplicação: clube e DJs móveis, alto rendimento.

GT

NUMARK GROOVETOOL

18,0000

Cabeça ajustável para montagem tradicional em headshell. Agulha substituível com Ponta de diamante.

GTRS

NUMARK GROOVETOOL RS

19,0000

Agulha de Substituição para cabeça GrooveTool (GT). Vendido em Par.
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