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Korte beschrijving
De kunst van het DJ is nu in het digitale tijdperk, en de volgende generatie van DJ mixers moet
gelijke tred houden met de CDJ revolutie. Onze DJM-2000 doet echt dat. De gloednieuwe DJM2000 is onze meest krachtige performance mixer en is de perfecte match voor de nieuwe industriestandaard CDJ-2000 digitale decks.

Informatie
Gerenommeerde dj's bijgestaan in de ontwikkeling
De top van het gamma nieuwe mixer is ontwikkeld met de hulp van een aantal internationale dj's.
James Zabiela, Roger Sanchez, Eddie Halliwell, Tom Middleton , de Zweedse House Mafia, Paul
Woolford, John '00 'Fleming en hard dance Radio 1's schat Kutski hebben alle geteste de DJM2000 in verschillende stadia van ontwikkeling - waardoor het de ultieme stempel van goedkeuring.
De DJM-2000 mixer, in combinatie met de CDJ-2000, biedt een nieuwe performance georiënteerd
platform voor de steeds futuristische kunstvorm als de komende tien jaar ontvouwen.
DJM-2000: Een mixer die uitblinkt met zijn functionaliteit
Het nemen van de beste DNA van onze andere top mixers en met andere belangrijke
verbeteringen, de DJM-2000 vertegenwoordigt een nieuwe benadering van het mengen van nooit
eerder gezien . Het is effectief gebouwd in de technologie van de EFX-1000, het wegnemen van de
noodzaak voor een externe effecten eenheid samen met de touch screen technologie van de SVM1000.
De DJM-2000 is 's werelds meest complete en creatieve DJ mixer . Het is de essentiële mixer om
het meeste uit de nieuwe CDJ-2000 te krijgen, en biedt een fantastisch nieuwe creatieve
mogelijkheden.
Komen samen met ProDJ Link
De ProDJ Link-functie maakt het gemakkelijk om over te schakelen van het ene DJ naar de
volgende. Door het aansluiten van maximaal 4 CDJ-2000 / CDJ-900S via LAN-kabel in de mixer en
twee laptops draaien rekordbox via een USB-In, kunnen de dj's muziek delen bibliotheken over alle
dekken .
De DJM-2000 ook blinkt uit door zijn functionaliteit . Terwijl het erven van de basis lay-out van hun
club standaard DJM-serie, zijn we gekomen met een grotere interface perfect gepositioneerd in het
midden van de mixer. De eerste 5,8 "grote LCD multi-touch paneel laat de DJ touch panel effecten
te gebruiken tijdens het controleren van ze visueel. Het komt ook met beat effect en INST FX
functies, wat betekent dat de DJ kan het geluid spontaan veranderen zonder verbinding te maken
met meerdere apparaten - waardoor een meer flexibele en unieke prestaties.
Aantal kanalen Audo 4-kanaals, MIC, 1-kanaals
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Input Terminals CD / LINE x 6 (RCA)
PHONO x 2 (RCA)
DIGITAL IN x 4 (COAXIAL)
MIC X 1 (ON TOP, XLR en ¼ INCH voor algemene doeleinden PHONEX1)
Uitgangen MASTER OUT x 2 (x 1 XLR, RCA x 1)
booth uitgang x 1 (¼-inch telefoon)
HEADPHONE MONITOR OUT x 1 (ON TOP, ¼ INC PHONE)
REC OUT x 1 (RCA)
DIGITAL OUT × 1 (coax)
Andere Terminals SEND x 1 (1 / 4 inch PHONE)
RETURN x 1 (1 / 4 inch PHONE)
MIDI OUT x 1 (5P DIN)
CONTROL OUT x 2 (3,5 mm mini-jack)
USB-B-poort x 1
LINK TERMINAL x 6
Sampling Rate 96kHz
D / A-omzetter 32-bit
A / D-omzetter 24-bit
Frequentiebereik 20Hz tot 20kHz
Totale harmonische vervorming 0,004% of minder
Signaal-ruisverhouding 107 dB (LINE)
Headroom 19dB
Power Source 220-240V 50/60 Hz
Gewicht 8,5 kg

http://www.pioneer.eu/eur/products/44/74/461/DJM-2000/index.html
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een top mixer die hadden ze dus al veel eerder moeten maken
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