


AKCESORIA DO mODElu NS7II

NS7 CASE MK2
Profesjonalna ochrona kontrolera NS7II

NS7 II Laptop Stand to statyw dedykowany kontrolerowi 
NS7 II, który oferuje solidną podstawę dla Twojego kom-
putera, utrzymując go na optymalnej wysokości i pod 
odpowiednim kątem. Jego stalowe ramiona są pokryte 
delikatną gumą stabilizującą urządzenie i zapobiegającą 
przesunięciom. Konfiguracja statywu jest bardzo szybka 
i odbywa się przy pomocy sześciu śrub.

statyw, utrzymujący komputer na optymalnej  y
wysokości i pod odpowiednim kątem
bezproblemowa konfiguracja z kontrolerem  y
NS7 II
wytrzymałe stalowe ramiona z gumowymi pod- y
kładkami
szybka konfiguracja przy pomocy sześciu śrub y

NS7 II LAPTOP STAND 
Pełna integracja z kontrolerem NS7II

*-widoczne na zdjęciu: laptop  
i kontroler nie są częścią zestawu

*-widoczne na zdjęciu: laptop  
i kontroler nie są częścią zestawu
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Wirtualna rzeczywistość!

Cztery kanały do zmiksowania, prawdziwe 
slipmaty oraz winyle, talerze z silnikami, a 
także pełen zestaw dotykowych potencjo-
metrów, filtrów, dynamicznych padów - to 
wszystko znajdziesz w NS7II - najbardziej 
responsywnej konsoli DJ, jaka kiedykol-
wiek powstała. Niemal każdy cal urządze-
nia przepełniony jest narzędziami, reagu-
jącymi na twój dotyk i dostosowującymi 
się do twojego stylu. Uzyskasz niespotyka-
ny dotąd poziom interakcji z kontrolerem, 
niesamowicie dokładną kontrolę dzięki 
standardowi MIDI w wysokiej rozdzielczo-
ści oraz najbardziej zaawansowaną inte-
grację z oprogramowaniem Serato DJ. 

Najnowocześ niejsze technologie łączą się 
z niezrównanymi możliwościami mikso-
wania w postaci solidnej, metalowej kon-
strukcji stworzonej z myślą o grze.

7-calowe, zmotoryzowane talerze pracują- y
ce w wysokiej rozdzielczości (3600 punk-
tów na obrót)
4-kanałowy mikser z wbudowanym,   y
24 -bito wym interfejsem audio
16-kolorowe pady MPC od Akai Professional y
dotykowe potencjometry filtrów, efektów  y
oraz EQ
prawdziwe płyty winylowe oraz slipmaty  y
dla niezrównanej kontroli dotykowej
najbardziej intuicyjne i bezproblemowe  y
sterowanie opracowane dla Serato DJ

podłącz i miksuj sygnał z odtwarzaczy  y
CD, gramofonów, odtwarzaczy MP3 oraz 
dowolnych, innych źródeł
mikser z możliwością samodzielnej pra- y
cy (bez wykorzystania komputera)
możliwość regulacji oporu talerzy (High  y
/ Low torque)
zaawansowane sterowanie Loop, Sam- y
ple, Slicer oraz Hot Cue
technologia Strip Search virtual needle- y
drop
oprogramowanie Serato DJ w zestawie y
crossfader CP-Pro z możliwością dosto- y
sowania krzywej przejścia
dedykowane sterowanie dla efektów  y
iZotope
metalowa konstrukcja y

NS7II
kontroler DJ

„Nic więcej mi nie potrzeba do pracy na scenie czy 
w studiu. Nie ma obecnie kontrolera który bardziej 
odwzorowuje pracę gramofonu niż NS7 II” 

- DJ Decks

Twarda skrzynia transportowa przeznaczona dla kon-
trolerów Numark NS7 II oraz NS7.

Konstrukcja z metalowymi wzmocnieniami oferuje dwa 
wytrzymałe koła oraz wygodną rączkę transportową. 

Futerał posiada wyjmowany przedni i tylny panel w celu 
ułatwienia dostępu do sekcji ze złączami.

metalowe wzmocnienia oraz wkładki z pianki y
koła transportowe oraz rączka – ułatwiające  y
transport
wyjmowany przedni i tylny panel do szybkiej  y
konfiguracji
możliwość zamontowania statywu do laptopa y
dodatkowa przestrzeń na akcesoria y

Rafał Lachmirowicz

fot. Jakub Hader



Kontroler numer jeden na świecie jest teraz  
jeszcze lepszy
Mixtrack II Pro to wiodące narzędzie techniki DJ, będące kontynu-
acją poprzedniego modelu MixTrack Pro. Nowa wersja urządzenia 
oferuje poprawiony design oraz interfejs, poszerzony o 16 padów 
perkusyjnych i podświetlane koła JOG. Urządzenie jest samowy-
starczalną stacją roboczą, umożliwiająca miksowanie z kompute-
rem, tworzenie punktów cue, pętli oraz kontrolę efektów. Ponadto 
posiada wbudowany profesjonalny interfejs audio i jest kompaty-
bilny z Serato DJ Software.

16 podświetlanych, gumowych padów z funkcją loopowania, sam- y
plowania oraz tworzenia punktów Hot Cue
podświetlane koła JOG, aktywowane dotykowo pozwalające na  y
precyzyjną kontrolę odtwarzanych utworów
16 dedykowanych kontrolerów efektów (flanger, phaser, echo i inne) y
kompletna sekcja miksera z crossfaderem, 3-pasmową korekcją  y
brzmienia oraz nawigacją biblioteki brzmień

wbudowany system audio: wyjście słuchawkowe, wejście mikrofo- y
nowe (¼”), wyjście audio do systemu PA (RCA)
koła Pitch i Sync ułatwiające miksowanie y
w zestawie oprogramowanie Serato DJ Intro y
standard MIDI kompatybilny z najbardziej popularnym oprogra- y
mowaniem DJ
kompatybilność z systemami Mac i PC, nie wymagane żadne ste- y
rowniki
zasilanie USB, nie wymagane zewnętrzne zasilanie y
wyjścia słuchawkowe: 1/8” i 1/4” y
w zestawie: Mixtrack Pro II, przewód USB y
wymiary: 26.4 x 46 x 5 cm, masa: 2.5 kg y

Rozpocznij miksowanie już dziś z zaawansowanym 
systemem DJ-skim
Mixtrack II to interfejs produkowany przez światowego 
lidera w swojej dziedzinie, firmę Numark. Jako rozbu-
dowana wersja swojego poprzednika, system zyskał 
uproszczony design z jednoczesnym rozszerzeniem 
zasobu kontrolerów, wśród których nie zabrakło: 16 
podświetlanych, wielofunkcyjnych padów perkusyjnych 
oraz podświetlanych, reagujących na dotyk kół JOG. 
Wystarczy, że podłączysz kontroler do komputera aby 
rozpocząć karierę DJ-ską z pomocą oprogramowania 
Virtual DJ LE. Rozbudowany interfejs kontrolera pozwala 
w bardzo łatwy sposób kontrolować wszystkie funkcje 
z których korzysta DJ: automatyczna synchronizacja 
utworów, punkty Hot Cues oraz pętle. Mixtrack II pozwala 
również na dodawanie do odtwarzanych utworów 
efektów, takich jak: flanger, phaser lub pogłos.

16 gumowych padów perkusyjnych z funkcją Loop  y
Mode, Sample Mode, Hot Cue Mode
aktywowane dotykowo, podświetlane koła JOG,  y
umożliwiające precyzyjne scratchowanie oraz 
kontrolowanie odtwarzania
kompletna sekcja miksera z crossfaderem,  y
3-pasmową korekcją barwy oraz kontrolerami 
nawigacji biblioteki muzyki
16 kontrolerów dedykowanych takim efektom  y
jak f langer, phaser, pogłos i inne
przyciski Pitch i Sync umożliwiające szybką  y
synchronizację
w zestawie oprogramowanie Virtual DJ LE y
kompatybilny z Mac i PC, nie wymaga ste- y
rowników
zasilanie z USB, nie wymaga zewnętrznego  y
zasilacza

MIXTRACK II
kontroler DJ

4-kanałowa kontrola podczas występu
Mixtrack Quad to czterokanałowy kontroler oprogramo-
wania DJ, oferujący 16 kolorowych padów perkusyjnych 
oraz dwustrefowe koła JOG, podświetlane w różnych 
kolorach. Sterownik jest urządzeniem typu plug and play, 
z którym można rozpocząć pracę zaraz po podłączeniu 
do komputera. Kolorowe oznaczenia oraz dynamika pracy 
pozwalają w bardzo prosty w sposób ożywić koncepcje 
DJ-a tworząc przemyślane sety DJ-skie.

4-kanałowy kontroler z wbudowanym interfejsem  y
audio
16 padów, podświetlanych w różnych kolorach:  y
loopowanie, samplowanie, Hot Cues

dwustrefowe koła JOG, reagujące na nacisk, podświetla- y
ne, z możliwością wyboru koloru podświetlenia
crossfader, 3-pasmowa korekcja, kontrolery nawigacji  y
utworów
16 efektów: flanger, phaser, poglos i inne y
wbudowany interfejs audio: wyjście słuchawkowe,  y
wejście mikrofonowe, wyjście PA
kontrolery Pitch i Sync ułatwiające synchronizację  y
utworów
praca w standardzie MIDI z najpopularniejszym  y
oprogramowaniem DJ
kompatybilny z Mac i PC – nie wymaga żadnych  y
sterowników
w zestawie: oprogramowanie 4-Deck Virtual DJ LE y

MIXTRACK QUAD
kontroler DJ
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MIXTRACK PRO II
kontroler DJ

Kontrolery I Interfejsy



Miksowanie 
staje się realne
iDJ Live II daje Ci pełną kontro-
lę, dzięki której stworzysz niezwykle 
precyzyjne miksy swoich utworów. 
Zupełnie nowy design oraz komunikacja 
w standardzie USB pozwolą Ci miksować 
według Twoich zasad. Podłącz iDJ Live II 
do swojego urządzenia opartego o iOS lub 
laptopa i korzystaj z preferowanej aplikacji 
DJ. Używając czułego crossfadera, korekcji 
barwy oraz aktywowanych dotykowo kół 
JOG zdobędziesz publiczność każdego 
klubu i sceny. 

kontroler współpracujący z iPadem,  y
iPhonem, iPodem oraz komputerami 
Mac i PC

system jest wyposażony w: cross- y
fader, korekcję brzmienia, oraz koła 
JOG reagujące na dotyk
w zestawie Algoriddm djay LE  y
(Mac)
w zestawie Virtual DJ LE przeznaczony  y
dla Mac i PC
kompatybilność z Algoriddm vJay  y
(brak w zestawie) – oprogramowanie 
do obróbki video
dołączony przewód: słuchawki/ y
monitory
w zestawie statyw do iPada y
zasilanie USB, nie wymaga dodat- y
kowego zasilacza

iDJ LIVE II
miniaturowy kontroler DJ

iDJ Pro jest profesjonalnym kontrolerem, który posze-
rzając możliwości iPada, pozwala za pośrednictwem 
oprogramowania Algoriddm djay (sprzedawanego 
osobno) tworzyć profesjonalne miksy DJ-skie. Urządzenie 
posiada przemyślany design, gładkie talerze, pokryte 
szczotkowanym aluminium oraz kontrolery, które inspirują 
i doskonale pobudzają kreatywność. 

„... pierwszy taki kontroler na świecie...” – Digital DJ Tips

integracja ekranu dotykowego i mocy obliczeniowej  y
iPada oraz kontrolera DJ
kompatybilność z aplikacjami djay i vjay (sprze- y
dawane osobno)
koła JOG aktywowane dotykowo, kontrolery pokryte  y
szczotkowanym aluminium
obudowa ze szczotkowanego aluminium, kontrolery  y
Hot Cue, Loop oraz konfiguracja efektów
3 sposoby kontroli efektów: pokrętło filtru, pokrętło  y
efektu oraz wirtualny pad X/Y

bezprzewodowy transfer sygnału audio w systemie  y
Bluetooth lub AirPlay
obsługa wyjścia stereo w iOS6 y
pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz y
THD+N: <0.03% y
SNR: 105dB y
wejścia: niezbalansowane RCA, wejście mikro- y
fonowe ¼”
wyjścia: zbalansowane XLR, niezbalansowane RCA,  y
słuchawkowe ¼” i 1/8”
kompatybilność z Core MIDI y
poziom sygnału wyjściowego (XLR): 12.8 dBV y

iDJ PRO
Wykorzystaj  
moc iPada

Mobilny system  
dla każdego DJ-a
Mixtrack Edge to no-
woczesny kontroler MIDI, 
który z uwagi na bogatą 
paletę funkcjonalności oraz 
bardzo przemyślany design, 
powinien się znaleźć w arse-
nale każdego DJ-a. Urządzenie o 
grubości jedynie 14mm i zasilane z USB z łatwością 
mieści się na każdym stole DJ-skim, będąc jednocześnie 
najmniejszym, w pełni funkcjonalnym kontrolerem na 
świecie. Bardzo płaska obudowa została wyposażona w 
zintegrowaną, gumowaną pokrywę, która zabezpiecza 
koła JOG, suwaki oraz podświetlane przyciski przed 
przypadkowym użyciem. Pozornie niewielki Mixtrack 
Edge jest w rzeczywistości potężnym narzędziem 
do miksowania. 

„Unikalne rozwiązanie na rynku, które jednocześnie nie jest 
drogie. Jeśli zależy Ci na lekkim i poręcznym kontrolerze, 
Mixtrack Edge jest sprzętem stworzonym dla Ciebie.”

 - DJWorx.com

y niskoprofilowy 
(14mm) kontroler MIDI ze 

zintegrowaną, gumowaną pokrywą 
chroniącą kontrolery i koła JOG

y kontrolery na każdym kanale: Sample, Sync, 
Hot Cue, Loop, EQ oraz kontrola efektów

wbudowany interfejs audio umożliwiający odsłuch  y
kolejkowanych utworów oraz oferujący wyjście 
do systemu PA
metalowe koła JOG: zmiana wysokości utworu,  y
zmiana szybkości, scratchowanie, wybór utworu, 
kolejkowanie oraz miksowanie
panel ze szczotkowanego aluminium z bogatą  y
paletą podświetlanych kontrolerów
Class-compliant - kompatybilność z Mac i PC, nie  y
wymaga żadnych sterowników
standard MIDI – współpracuje z najbardziej po- y
wszechnym oprogramowaniem DJ
zasilanie z USB – nie wymaga zasilacza y
w zestawie: Mixtrack Edge, przewód USB, przewód  y
1/8” – RCA, oprogramowanie Virtual DJ LE

MIXTRACK EDGE
kontroler DJ

kompletny system z deckami CD/ y
MP3/USB, mikserem, interfejsem 
audio oraz MIDI
integracja MIDI z aplikacjami y
w zestawie oprogramowanie Se- y
rato DJ Intro
gotowa mapa MIDI dla Traktor  y
Pro 2 oraz Virtual DJ Pro
kompatybilność z dJay, MixVibes  y
oraz PCDJ (sprzedawane osobno)
odtwarzanie z CD, MP3 CD, pamię- y
ci flash USB, komputerów oraz ze-
wnętrznych źródeł sygnału
trzykanałowy mikser z korekcją  y

brzmienia, wymiennym crossfa-
derem 
wbudowany interfejs audio USB  y
do kontroli oprogramowania 
muzycznego oraz przesyłania 
muzyki
funkcje: Brake, Reverse, Scratch  y
oraz loopownie
szybkie, płynnie działające na- y
pędy z ładowaniem płyty
duże, czułe na dotyk koła JOG y
możliwość kontrolo oprogra- y
mowania poprzez MIDI USB
automatyczny analizator BPM  y

oraz funkcja manualnego nabi-
jania tempa
zakres pitch: +/- 6/12/25/100% y
odtwarzanie pojedynczych  y
tracków, odtwarzanie ciągłe, 
programowanie odtwarzania
dwa, duże podświetlane wy- y

świetlacze: BPM, tagi CD/MP3/ 
nawigacja folderów
technologia Anti-Shock, wyko- y
rzystująca bufor pamięci
funkcja Fader Start y
Class Compliant – zgodność z  y
Mac OS X oraz Windows

Cztery decki pod pełną kontrolą. Czy 
jesteś na to gotowy?
N4 to nowoczesny kontroler oferujący 
cztery decki z pełną, programową kon-
trolą, wbudowany mikser oraz możliwość 
współpracy z komputerem. Został 
zaprojektowany z myślą o DJ-ach 
potrzebujących potężnego sprzętu 
w lekkiej, mobilnej formie. N4 to 
kompletne rozwiązanie dostar-
czające wszystkie funkcjonalności 
potrzebne do gry na najwyższym 
poziomie: duże, dotykowe talerze, 
cztery decki w pełni kontrolowane 
przez oprogramowanie, szeroki 
wachlarz dostępnych funkcji oraz efektów, wbudowany 
interfejs audio, sekcję miksera z kontrolą EQ oraz poziomu 
sygnału. W zestawie z N4 znajduje się Serato DJ Intro 
oraz VirtualDJ LE z obsługą czterech decków.

kontroler DJ z czterema deckami, zintegrowanym  y
mikserem oraz możliwością pracy z komputerem
zintegrowany mikser DJ umożliwiający podłączenie  y
dwóch zewnętrznych źródeł dźwięku oraz dwóch 
mikrofonów

standard MIDI, 14-bit, high resolution gwarantujący  y
doskonałą kontrolę i szybkość działania
oprogramowanie Serato DJ Intro w zestawie y
oprogramowanie VirtualDJ LE Audio / Video / Karaoke  y
z obsługą czterech decków w zestawie
sekcja miksera z EQ, sterownikami pętli oraz  y
efektów
zintegrowana mapa kontrolera do oprogramowania  y
Traktor Pro
obsługa video y
kompatybilny z oprogramowaniem: Traktor, VirtualDJ  y
Pro, UltraMixer, djay, PCDJ (dostępne oddzielnie)
praca w trybie pełnej zgodności programowej:  y
produkt jest zgodny z każdą dostępna oraz przyszłą 
wersją systemu Windows, Mac OSX oraz iOS
częstotliwość próbkowania: 44.1 KHz y
rozdzielczość bitowa: 16-bit y
zasilanie: zasilacz, 12V DC, 2A y

N4
kontroler DJ z czterema deckami

*-widoczny na zdjęciu: 
laptop nie jest częścią 
zestawu

MIXDECK EXPRESS
kontroler DJ z CD/MP3/USB

Numark Mixdeck Express, jest dostarczany wraz z oprogramowaniem 
Serato DJ Intro, oferuje dwa odtwarzacze CD, złącze USB oraz zintegro-
wany, trzykanałowy mikser.
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Kompletny system I/O 
DJ|iO jest kompaktowym, przenośnym interfejsem audio, 
zaprojektowanym specjalnie dla DJ-ów, mobilnych pro-
ducentów oraz muzyków pracujących z komputerami. 
DJ|iO łączy się łatwo z komputerem przez standardowy 
kabel USB i dostarcza ekstremalnie wysokiej jakości audio 
24-bit. Interfejs obsługuje sterowniki ASIO, które opty-
malizują wydajność twojego systemu audio. Urządzenie 
zasilane jest przez port USB, więc nie będzie potrzebny 
dodatkowy zasilacz. Ponadto jest kompatybilne z 32 i 64-
bitowymi systemami.  DJ|iO charakteryzuje się niezwykle 
niską latencją przy odtwarzaniu w czasie rzeczywistym 
i jakości CD 44.1kHz lub wyższej 88.2kHz. DJ|iO jest 
kompaktowy i na tyle wytrzymały aby podróżować 

w Twoim plecaku. Urządzenie oferuje wyjścia stereo 
RCA oraz wyjście słuchawkowe, dzięki którym możesz 
jednocześnie kolejkować i wysyłać swój mix.

kompaktowy interfejs audio dla DJ-ów y
ultra-niska latencja - miksowanie w czasie rze- y
czywistym
dwa niezależne wyjścia stereo RCA y
wejście mikrofonowe z regulowanym gainem  y
(1/4”)
24-bity, 44.1kHz i 88.2kHz, +2.0dBV +/-0.5dB, SNR:  y
>100dB, THD+N: 0.008%
sterowniki ASIO z panelem kontrolnym y
zasilanie z USB y

Stereo|iO to interfejs, który zamienia dźwięk analo-
gowy na sygnał cyfrowy. Wyposażony w gniazda 
RCA Stereo|iO będzie współpracował z praktycznie z 
każdym urządzeniem audio, od mikserów djskich po 
gramofony. Z tyłu obudowy umieszczony został port 
USB do połączenia interfejsu z komputerem. Możesz 
połączyć dowolne urządzenie ze swoim komputerem 
aby nagrywać, miksować, ale możesz również użyć 
tego interfejsu jako wyjściowego urządzenia z kom-
putera podłączonego do wejść analogowych miksera, 
umożliwiając miksowanie MP3 z komputera na zwykłym 
analogowym mikserze.

Stereo|iO jest idealną polisą ubezpieczeniową dla 
każdego pracującego DJ-a. Nigdy nie pozwól aby 
brak odpowiedniego sprzętu powstrzymał Cię przed 
zagraniem znakomitej imprezy.

podłącz każde urządzenie z liniowym lub gramo- y
fonowym poziomem sygnału

umożliwia dodanie USB I/O do każdego analogowego  y
miksera i wykorzystanie komputera
połączenie Plug&Play niewymagające dodatkowych  y
sterowników
interfejs nie wymaga zewnętrznego zasilania y

DJ|iO
kompaktowy interfejs 
audio dla DJ-ów

STEREO|iO
kompaktowy interfejs 
audio dla DJ-ów

Interfejs Numark DJ|iO II  to ulepszona wersja swojego 
poprzednika, która dodatkowo jest w stanie wysyłać 
sygnał do komputera. DJ|iO II  to urządzenie typu class 
compliant (nie wymaga instalacji sterowników), zasilane 
z USB i posiadające złącze słuchawkowe z kontrolą po-
ziomu głośności. DJ|iO II  oferuje studyjnej klasy preampy 
24-bit/44.1kHz o wysokiej jakości dźwięku, bardzo łatwą 
konfigurację oraz bezproblemowe nagrywanie. 

wyjście sygnału audio z dowolnego oprogra- y
mowania DJ

współpracuje z dowolnym kontrolerem DJ takim  y
jak np. Mixtrack II
wyjście słuchawkowe ¼” z kontrolą głośności y
class compliant Mac i PC – nie wymaga instalacji  y
dodatkowych sterowników
wejście mikrofonowe ¼” y
zasilanie z portu USB – nie wymaga zasilacza y
dioda LED  - sygnalizująca poprawne zasilanie y
współpracuje z Camera Connection Kit dla iOS y

DJ|iO II 
kompaktowy interfejs 
audio dla DJ-ów

Natychmiastowa kontrola gdziekolwiek jesteś!
DJ2Go jest najbardziej mobilnym kontrolerem na świecie 
i najprostszym rozwiązaniem do rozpoczęcia gry z 
laptopem i odpowiednim softwarem. Wszystko czego 
potrzebujesz do kontroli znajdziesz na pokładzie tego 
urządzenia: crossfader, dwa koła JOG, potencjometr pitch 
i kontrolery do nawigacji biblioteki muzyki.

DJ2Go jest niezbędnym narzędziem w arsenale każdego 
DJ-a, idealnym na  mniejsze eventy, ale sprawdzającym 
się również jako plan B, kiedy zawiedzie Twój główny 
system. Z łatwością zmieści się do torby na laptopa lub 
plecaka i daje pewność profesjonalnego miksowania 
Twojej muzyki.

Dołączone oprogramowanie Virtual DJ LE 

przenośny, kompaktowy kontroler USB y
kompatybilny z większością aplikacji DJ y
panel nawigacyjny, niewymagający użycia myszy y
proste połączenie z PC lub MAC przy pomocy  y
jednego kabla USB
Deck A/B i crossfader y
dołączone oprogramowanie Virtual DJ LE Lite; kompa- y
tybilny z: Virtual DJ Pro, Traktor, djay, oraz PCDJ

DJ2GO
przenośny, kompaktowy 
kontroler USB

Kontroluj atmosferę. Bezprzewodowo!
Orbit skrywa ogromne możliwości kontroli MIDI w bardzo intuicyjnej 
kompaktowej konstrukcji, która idealnie leży w rękach. Każdy centy-
metr urządzenia, jest jak szyty na miarę do występu na żywo i bezprze-
wodowej kontroli. Urządzenie możesz konfigurować na nieskończoną 
ilość sposobów i zrealizować wszystkie pomysły jakie podsuwa twoja 
wyobraźnia i kreatywność. 

Miksuj ruchem
Dzięki zainstalowanemu w urządzeniu akcelerometrowi twój miks podąża 
za twoimi ruchami. Przyporządkuj głośność, efekt lub parametry filtra do 
triggerów na ramionach i szykuj się na jazdę. Poprzez przechylanie urzą-
dzenia w prawo, lewo lub do przodu, do tyłu możesz stworzyć przenikanie 
efektów lub nawet połączyć dwa efekty na raz - wystarczy, że przytrzymasz 
w dół obie krawędzie urządzenia i zaczniesz nimi poruszać.

wbudowany akcelerometr dla kontroli ruchem y
100% konfiguracji MIDI: muzyka, oprogramowanie, video, efekty, światło  y
i więcej

ORBIT
kontroler DJ

możliwość przypięcia do paska lub zawieszenia na szyi, dołączony edytor  y
MIDI do prostej i szybkiej konfiguracji
ultra-niska latencja przy częstotliwości 2,4 GHz dla bezprzewodowej kon- y
troli
16 podświetlanych padów, 4 banki do wyboru, 4 wirtualne gałki na każdy  y
bank
podświetlane aluminiowe pokrętło y
dołączone oprogramowanie Orbit DJ y
bateria li-ion y
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Wszechstronne miksowanie, 
integracja z komputerem
M6 to kolejny krok ewolucji  4-kanałowego 
miksera. Oferowany, klubowy design 
współpracuje nie tylko z analogowymi 
źródłami sygnału, takimi jak gramofony 
i odtwarzacze CD ale również z sygnałem 
cyfrowym pochodzącym z komputera. 
Po podłączeniu miksera do komputera za 
pomocą złącza USB technologia plug and 
play zapewnia dwukierunkową komunika-
cje, umożliwiając jednocześnie wysyłanie 
sygnału z komputera oraz rejestrację sy-
gnału miksera na dysku twardym.

Istnieje możliwość podłączenia dwóch 
mikrofonów do miksera: jednego za po-
średnictwem dedykowanego wejścia 
XLR oraz drugiego na kanale czwartym. 

Najwyższą jakość sygnału wyjściowego 
gwarantują zbalansowane wyjścia XLR.

Połącz wszechstronność M6 z możliwościa-
mi swojego komputera. 

cztery wejścia - każde z kontrola wzmoc- y
nienia, 3-pasmową korekcją oraz wskaź-
nikiem LED
złącze USB, umożliwiające komunikację  y
z Mac i PC
odtwarzanie muzyki z biblioteki na kom- y
puterze
nagrywanie miksu na dysk twardy kom- y
putera
wejścia liniowe, gramofonowe oraz mi- y
krofonowe
dedykowane dla mikrofonu wejście XLR  y
oraz dodatkowe wejście mikrofonowe 
na kanale czwartym
wymienny crossfader ze zmienną krzy- y
wą dynamiki
Class Compliant – produkt zgodny ze  y
standardem Mac OS X oaz Windows

Szybka konfiguracja na każdej scenie!
M101 to łatwy w adaptacji, dwukanałowy mikser 
przeznaczony dla DJ-ów. Jego niewielkie gabaryty 
pozwalają mobilnym DJ-om na szybką konfigurację 
w dowolnych warunkach scenicznych i z dowolnym 
sprzętem. Urządzenie doskonale spisuje się na wese-
lach, w klubach oraz imprezach innego typu. Jest to 
rozwiązanie skierowane zarówno do początkujących 
jak i zaawansowanych użytkowników, którzy poszukują 
niezawodnego, dwukanałowego miksera.

Łatwe miksowanie nie jest jedyną zaletą M101. Wbu-
dowany korektor pozwala dodatkowo modelować 
brzmienie utworów, dostosowując je do panujących 

warunków akustycznych. Mikser posiada dwie pary 
wejść ze zmienną czułością (Phono/Line), crossfader, 
wejście mikrofonowe ¼” oraz liniowe wyjście RCA. 
M101 może zostać zainstalowany w racku, oferując 
legendarną wytrzymałość Numark.

Jeśli jesteś DJ-em, który często podróżuje i potrzebuje 
dwukanałowego miksera M101 jest rozwiązaniem 
stworzonym dla Ciebie.

dwie pary wejść ze zmienną czułością (Line/ y
Phono)
dwupasmowa korekcja brzmienia y
wejście mikrofonowe ¼” y
stereofoniczne wyjście RCA y

Miksuj z pełną mocą!
M2 jest dwukanałowym mikserem DJ do scratcho-
wania. Z jego pomocą zdobędziesz uznanie każdej 
publiczności.

Urządzenie oferuje wejścia o zmiennej czułości (Phono/
Line), przeznaczone dla gramofonów i odtwarzaczy CD, 
będąc uniwersalnym rozwiązaniem, które sprawdza 
się doskonale na każdym typie imprezy. Dedykowane 
wejście mikrofonowe XLR z kontrolą gain oraz wyjście 
słuchawkowe, kontrolowane przy pomocy crossfadera 

oferują cechy w pełni profesjonalnego sprzętu.
Mikser został wyposażony w trzypasmową korekcję 
brzmienia, funkcję crossfader reverse oraz kontrolę nachy-
lenia krzywej jego pracy. Dzięki temu jest rozwiązaniem 
stworzonym z myślą o scratchujących DJ-ach.

wejścia: 2 x Phono/Line RCA (zmienna czułość), dwa  y
liniowe RCA, mikrofonowe ¼”
wyjścia: master RCA, record RCA, słuchawkowe ¼” y
trzypasmowa korekcja na każdym kanale y
kontrola gain na każdym kanale y
wymienny crossfader z funkcją reverse y
zmienna krzywa pracy crossfadera y

Sygnał cyfrowy czy analogowy?  
Nie ma to żadnego znaczenia!
DJ-e oczekują od miksera niezawodności 
i taki właśnie jest M101USB – w pełni funkcjonalny i 
łatwy w adaptacji. Pozwala na obsługę wielu typów 
sygnałów pochodzących z komputera, gramofonów 
lub odtwarzaczy CD. Dzięki temu doskonale spisuje 
na każdym typie imprezy. 

Miksuj w swoim stylu
M101USB jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla 
początkujących jak i zaawansowanych użytkowników, 
poszukujących niezawodnego, dwukanałowego miksera. 
Dodatkowym atutem urządzenia jest wbudowany interfejs 

audio USB, przeznaczony dla DJ-ów wykorzystują-
cych jednocześnie sygnał analogowy i cyfrowy. 

dwukanałowy mikser rackowy z interfejsem  y
audio USB
dwie pary wejść ze zmienną czułością (Line/ y
Phono)
wbudowany interfejs audio y
dwupasmowa korekcja brzmienia y
wejście mikrofonowe ¼” y
stereofoniczne wyjście RCA y
zgodność z systemami Mac iOS oraz Windows y

M2
mikser stołowy

M101USB
mikser  
stołowy

Miksery stołowe

M6USB
mikser stołowy

M4
mikser stołowy

Dodatkowe wejścia  
– ogromne możliwości
M4 jest trzykanałowym stołowym mikserem, za-
projektowanym z myślą o DJ-ach , którzy oczekują 
maksymalnej wszechstronności. Urządzenie zostało 
wyposażone w wymienny crossfader z funkcją reverse 
oraz zmienną krzywą dynamiki, wejście mikrofonowe ¼” 
z korekcją brzmienia oraz bogaty panel wejść liniowych 
i gramofonowych. 

wejścia: dwa phono/line RCA (zmienna czułość),  y
cztery liniowe RCA, mikrofonowe ¼”
wyjścia: master (RCA), record (RCA), słuchaw- y
kowe (1/4”)
trzypasmowa korekcja (strome filtry) na każdym  y
kanale
wejście mikrofonowe z korekcją y
6-segmentowy wskaźnik poziomu sygnału LED y
przełącznik monitorowania master i PFL y
wymienny crossfader z funkcją reverse i zmienna  y
krzywą dynamiki

M101
mikser  
stołowy
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W pełni funkcjonalny mikser dla każdego DJ-a
C2 to funkcjonalny mikser rackowy z najbardziej intuicyjnym 
i łatwym w zrozu mie niu interfejsem z całej oferty Numark.  
Jest to najlepsze dostępne rozwiązanie z punktu 
widzenia występów live oraz oferowanej elastycz-
ności i jakości.

5-pasmowa korekcja sygnału umożliwia precyzyjne 
dostosowanie odpowiedzi częstotliwościowej sys-
temu do warunków akustycznych pomieszczenia. 
Rozbudowana sekcja kanału mikrofonowego oferuje 
doskonałe narzędzia, takie jak system auto-ducking, 
który automatycznie obniża poziom głośności 
odtwarzania podczas zapowiedź bądź go wycisza, 
pozwalając zapomnieć o niepożądanych sprzęże-
niach zwrotnych.

W świecie mikserów, których design nie zawsze jest do 
końca przemyślany, a proste operacje niepotrzebnie 
skomplikowane, C2 oferuje bardzo prostolinijna ide-
ologię, która sprawia że miksowanie staje się czystą 
przyjemnością.

czterokanałowy mikser DJ y
wejścia: 3 x gramofonowe RCA, 8 x liniowe RCA, dwa  y
mikrofonowe (1/4”)
wyjścia: zbalansowane (XLR), Master (RCA), Zone  y
(RCA), słuchawkowe (1/4” Stereo)
5-pasmowa korekcja, wyłącznik na tylnym panelu y
system auto-ducking (On/Off) z regulacją czułości y
kolejkowanie rozdzielone (split) lub mieszane  y
(blend)
regulacja PFL gain ze wskaźnikiem kontroli sygnału y
Fader-start oraz panorama na głównym faderze y

Maksymalna ilość wejść oraz DSP Alesis
C3FX to rackowy mikser z pięcioma kanałami mikrofo-
nowymi oraz procesorem efektów Alesis, stworzony 
z myślą o DJ-ach grających w klubach, kościołach, 
przedstawieniach. Zintegrowany procesor DSP pozwala 
idealnie ubarwić brzmienie, adekwatnie do zastanej 
sytuacji akustycznej. 

C3FX posiada aż pięć kanałów mikrofonowych, pięć 
liniowych oraz trzy gramofonowe. Każdy kanał oferuje 
3-pasmową korekcję brzmienia. Ponadto, rozbudowany 
panel wyjść (zbalansowane, Master, Record oraz Zone) do-
pełnia całości w kwestii możliwości połączeń miksera. 
Zaawansowany procesor DSP Alesis realizuje dwa 
rodzaje pogłosu Hall, trzy różne Room Reverby, trzy 
pogłosy płytowe, efekt stereo, Flanger dwa rodzaje 
Echo, Chorus-Reverb, Auto Wah, Vocal Cancel oraz Auto 

Pan. Innowacyjny efekt Vocal Cancel pozwala wyelimi-
nować główny wokal w praktycznie każdym utworze, 
umożliwiając śpiewanie podczas karaoke.

Mikser oferuje: opcję Split Cue oraz Blend Cue, regulację 
gain PFL a także funkcję Fader Start i panoramę na głów-
nym faderze. Crossfader jest elementem wymiennym dla 
zapewnienia dłuższej żywotności urządzenia.

czterokanałowy mikser DJ y
wejścia: 3 x gramofonowe (RCA), 5 x liniowe (RCA),  y
5 x wejście mikrofonowe
wyjścia: zbalansowane (XLR), Master (RCA), Record  y
(RCA), Zone (RCA) słuchawkowe (1/4” stereo)
16 cyfrowych efektów Alesis DSP: reverb, chorus,  y
flange, delay i inne
Vocal Cancel – usuwanie linii wokalnej z utworu y
3-pasmowa korekcja brzmienia na każdym kanale y

C2
rackowy mikser

C3FX
rackowy mikser

Maksymalna elastyczność, minimum wysiłku
Dzisiejsi DJ-e wykorzystują więcej rodzajów mediów 
niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko miksują z 
winyli, CD, MP3 i dysków twardych, ale obsługują 
karaoke, przemówienia oraz złożone pokazy slajdów 
komputerowych.  C3USB opiera się na najbardziej 
popularnych konstrukcjach mobilnych mikserów DJ, 
dodając elastyczności USB i ułatwiając podłączenie 
„on- the-fly” wejść i wyjść audio do nagrywania na 
komputerach Mac lub PC.

wejścia : Phono (RCA) x 3, Line (RCA) x 8, Mic  y
(1/4””) x 3
wyjścia : Symetryczne (XLR), Master (RCA), Record  y
(RCA), Zone (RCA), Słuchawkowe (1/4”” stereo)

trzy punktowy EQ na każdym kanale y
dwa złącza USB, definiowalne jako wejście lub  y
wyjście:
kanał mikrofonowy z  EQ y
wymienny, konfigurowalny fader y
nie wymaga sterowników do pracy z Windows XP/ y
Vista lib Mac OSX
pracuje z niemal każdym oprogramowaniem do  y
nagrywania Audio
Class Compliant – kompatybilny z każdą aktualną  y
i przyszłą wersją MacOSX, iOS oraz Windows 
(98SE i nowsze)
zniekształcenia: mniej niż 0.01% y
pasmo przen. wejście liniowe: 20Hz-20kHz y
pasmo przen. wejście mikrofonowe: 20Hz-15kHz y

C3USB
rackowy mikser

Kompletne rozwiązanie montowane do racka, 
wykorzystujące płyty CD i USB media
CDN77USB jest podwójnym odtwarzaczem USB/
CD zaprojektowanym dla profesjonalnych DJ-ów. 
Wspomaganie dysków USB pozwala na umieszczenie 
całej Twojej biblioteki na pamięci USB FLASH lub 
twardym dysku i użyciu jej podczas występów.  
Sprawdzi się również doskonale jeżeli preferujesz 
grę z tradycyjnych płyt CD lub CD/MP3. Dodatkowo 
urządzenie oferuje funkcje takie, jak: Master Tempo, 
Scratching, Seamless Loop, Pitch Control, efekty Re-
verse i Brake oraz licznik Auto-BPM, będąc niedrogą 
jednostką z opcjami premium. 

CDN77USB jest idealnym rozwiązaniem dla DJ-
ów, których biblioteka przechowywana jest na 
komputerze. 

dwa porty USB y
dostęp i jednoczesne odtwarzanie z dysku USB y
CD/MP3CD y
wsparcie dla ID3 Tag y
master Tempo y
4, 8, 16, 100% Pitch Control y
scratching y
seamless Loop y
efekty Reverse i Brake y
licznik Auto BPM y

CDN77USB
rackowy mikser z odtwarzaczem

Stworzony dla zawodowców
Montowany do racka MP103USB został za-
projektowany z myślą o profesjonalnych 
DJ-ach. Możesz załadować tysiące utworów 
na twardy dysk lub inną pamięć FLASH USB 

i podłączyć je do wejścia USB by móc wyko-
rzystać ogromną bibliotekę muzyki pod-
czas występów live. Jeżeli korzystasz z MP3 
sporadycznie i cały czas używasz płyt CD, 
MP103USB będzie idealnym rozwiązaniem.

MP103USB
odtwarzacz CD

Miksery rackowe

USB (FAT16, FAT32, pliki MP3) y
CD/MP3CD y
wyjścia RCA i XLR y
identyfikacja ID3 oraz nawigacja folderów y
4, 8, 16, 100% Pitch Control i Master Tempo y
scratching y
Seamless Loop y
licznik Auto-BPM y
Zasilanie: 115/230V ~ 60Hz/50Hz 20W y
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Nieprzerwane odtwarzanie!
NDX200 jest odtwarzaczem CD o solidnej, stalowej 
konstrukcji, wyposażonym w duże koło JOG, oferujące 
wysoki komfort pracy. Urządzenie wykorzystuje autorską 
technologię Numark Anti-Shock, zapewniającą bez-
pieczne, nieprzerwane odtwarzanie muzyki – odporne 
na wstrząsy i wibracje.

Odtwarzacz posiada wiele opcji loopowania, co jest 
nieocenione w procesie tworzenia doskonałych remiksów. 
Pojedyncze, ciągłe oraz programowalne tryby odtwa-
rzania oferują pełną kontrolę i umożliwiają tworzenie 
autorskich playlist. Dodatkowym atutem NDX200 jest 
funkcja Fader Start, uruchamiająca odtwarzanie po 
poruszeniu crossfadera.

 
odtwarzanie płyt CD i CD-R y
duże koło JOG zapewniające wysoki komfort  y
pracy
Anti-Shock – zabezpieczenie antywstrząsowe z  y
buforem pamięci
rozbudowana kontrola loopowania y
odtwarzanie pojedyncze, ciągłe oraz programo- y
wanie playlisty
funkcja Fader Start y

Odtwarzanie i scratchowanie z płyt CD, MP3 oraz 
pamięci Flash
NDX400 to zaawansowany technicznie odtwarzacz z 
dotykowym kołem JOG, obsługujący płyty CD, MP3 oraz 
przenośne nośniki pamięci Flash. Dzięki zastosowaniu 
autorskiej technologii Numark Anti-Shock urządzenie 
jest odporne na wstrząsy i wibracje oferując bezpieczne, 
nieprzerwane odtwarzanie muzyki. Trzy punkty Hot-Cue 
oraz duży, sterowany dotykiem talerz do scratchowania 
otwierają przed użytkownikiem ogromne możliwości 
wyrażenia swojej ekspresji.

To bardzo elastyczne urządzenie oferuje opcje 
odtwarzania zaczerpnięte z klasycznego gramofonu: 
zatrzymywanie płyty oraz odwrócenie odtwarzania, 
pozwalające tworzyć specjalne efekty, charakterystyczne 
dla płyt winylowych. Dodatkowym atutem NDX400 
jest funkcja Fader Start, uruchamiająca odtwarzanie 
po poruszeniu crossfadera.

odtwarzanie płyt CD, CD-R oraz płyt MP3 y
obsługa nośników Flash y

dotykowy talerz umożliwiający scratchowanie i  y
przeszukiwanie
wyświetlacz tekstowy – nawigacja folderów y
Auto BPM z funkcją Tap Tempo y
konfiguracja czasu startu i zatrzymania y
możliwość odwrócenia odtwarzania y
trzy punkty Hot Cue y
szeroki zakres opcji loopwania y
zmiana tonacji utworu do 100% y
technologia Anti-Shock z buforem pamięci y
blokowanie tempa podczas zmiany tonacji y
Fader Start: Play/Cue, Lock, Tact y

NDX200
odtwarzacz CD

NDX400
odtwarzacz CD/MP3

NDX900
odtwarzacz CD/MP3

Miksuj z płyt CD, CD/MP3, pamięci USB Flash, 
oprogramowania i z innych zewnętrznych 
źródeł - a to wszystko na jednym profesjonal-
nym kontrolerze!

Kontroler NDX900 jest zdolny do miksowania 
muzyki praktycznie z każdego cyfrowego źró-
dła wliczając komputer, CD, MP3/CD i dyski USB.  
Kontroler ma znany dla każdego DJ-a układ z du-
żym siedmiocalowym dotykowym, podświetla-
nym talerzem, frontowym napędem CD, portem 
USB umieszczonym na górnym panelu, kontro-
lerami efektów, loopów i możliwością samplo-
wania, a to wszystko zamknięte jest w solidnej 
obudowie o profesjonalnym wyglądzie. 

W skład efektów DSP NDX900 wchodzą m.in. 
echo, filter, flanger, pan oraz phaser.

wbudowany interfejs AUDIO USB y
kontrola oprogramowania oraz odtwarzania  y
z CD, CD/MP3 lub dysków USB
dołączone oprogramowanie Traktor LE 2 DJ y
wstępnie zmapowany do użycia z Virtual DJ,  y
Traktor Pro i praktycznie każdym innym opro-
gramowaniem DJ kompatybilnym z MIDI
efekty DSP: chop, echo, filter, flanger, pan,  y
phaser
płynne ładowanie płyt do napędu CD y
duże, 7” podświetlane, dotykowe koło JOG z  y
auto kalibracją
kontrola oprogramowania MIDI przez USB y
automatyczne wykrywanie tempa lub manu- y
alny przycisk Tap Tempo
regulacja Pitch ±6, 12, 25 y
płynna pętla, samplowanie, oraz łatwo dos- y
tępne hot cues
kompatybilny z Mac OS X i Windows y

odtwarzacze cd/mp3

NDX500
odtwarzacz CD/MP3
NDX500 łączy cechy odtwarzacza multimedial-
nego oraz kontrolera, pozwalającego w pełni wy-
korzystywać zasoby biblioteki Twoich utworów. 
Integracja funkcjonalności „stand alone” z zaawan-
sowanymi rozwiązaniami hardware’owymi oraz 
zoptymalizowanym oprogramowaniem czynią z 
NDX500 wielofunkcyjną maszynę do odtwarzania 
i miksowania muzyki z wirtualnych napędów flash, 
cyfrowych źródeł sygnału, płyt CD i odtwarzaczy 
przenośnych. Nie zachodzi przy tym konieczność 
włączania komputera. Możesz wykorzystać rów-
nież wbudowany interfejs audio USB oraz tryb USB-
MIDI, konfigurując NDX’a z oprogramowaniem DJ. 
Wszystkie funkcje kontrolera są zmapowane w apli-
kacji Serato DJ (sprzedawanej osobno) – wystarczy 
jedynie podłączyć kontroler do komputera by w 
pełni cieszyć się jego możliwościami. Odtwarzacz 
oferuje również technologię antywstrząsową Nu-
mark Anti-Shock, wykorzystującą bufor pamięci.

kontrola oprogramowania DJ oraz odtwarzanie  y
muzyki z pamięci Flash, płyt CD oraz od-
twarzaczy przenośnych
wbudowany interfejs audio USB y
dotykowe koła nawigacji zapew- y
niające precyzyjną kontrolę
kontrola oprogramowania DJ po- y
przez USB MIDI
funkcja auto BPM y
regulacja czasu startu i zatrzymania  y
utworu (symulacja gramofonu)
trzy pętle cue z szybkim dostępem y
loopowanie z funkcją stutter start y
zmiana tonacji nawet do 100% y
blokowanie tempa podczas zmiany  y
tonacji
technologia Numark Anti-Shock wykorzystująca bufor pamięci y
wyświetlacz tekstowy ułatwiający nawigację plików multimedialnych y
gotowa mapa ustawień MIDI dla Serato y
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Miksuj swoje utwory i bądź gotowy w każdej 
sytuacji
CDMix Bluetooth pozwala niezwykle precyzyjnie 
kontrolować miks, dzięki przejrzystemu layoutowi 
oraz wielu użytecznym funkcjom. Seria Odtwarzaczy 
CDMix od ponad dziesięciu lat wyznacza standard w 
swojej klasie. Najnowsza wersja tego urządzenia została 
wyposażona dodatkowo w system komunikacji Blueto-
oth z dodatkowym kanałem dla urządzeń mobilnych, 
takich jak telefony bądź odtwarzacze. Możesz dzięki 
temu wykorzystać track z dowolnego źródła, zawsze 
i wszędzie gdzie tego potrzebujesz.

podwójny odtwarzacz CD z wbudowanym mik- y
serem
bezprzewodowa transmisja sygnału audio poprzez  y
Bluetooth
kompatybilny z iPadem, iPhonem, iPodem, sprzętem  y
z systemem Android, Kindle Fire HD i innym
trzykanałowy mikser, wbudowane kontrolery  y
odtwarzania Bluetooth

dedykowany kanał dla sygnału Bluetooth/aux/mic  y
z korekcją brzmienia
technologia antywstrząsowa Anti-Shock  y
podświetlany wyświetlacz LCD, zapewniający  y
doskonałą widoczność w warunkach niskiego 
oświetlenia
wielofunkcyjne koła JOG: przeszukiwanie, sratcho- y
wanie oraz zmiana wysokości utworu
intuicyjne loopowanie oraz zgrywanie bitów w  y
zakresie pitch +/- 16%
Fader Start – automatycznie odtwarzanie utworów  y
poprzez poruszenie crossfadera
wymienny crossfader y
solidna, metalowa obudowa y
stereofoniczne wyjścia XLR, wyjścia master i  y
strefowe RCA
dwa wejścia o zmiennej czułości phono/line RCA,  y
wejście aux RCA
wejście mikrofonowe XLR/1/4” Combo + wejście  y
mikrofonowe  ¼”

Najprostszy sposób cyfryzacji twoich winyli
Numark stworzył rewolucyjny, przenośny gramofon, 
który umożliwi Ci konwersję Twoich płyt winylowych do 
formatów WAV lub MP3. PT01 może być zasilany z sieci 
elektrycznej bądź przy pomocy baterii. Dzięki pokrywie 
z rączką i wbudowanemu głośnikowi urządzenie staje 
się w pełni mobilne.
 
Wystarczy połączyć PT-01USB z komputerem aby zgrać 
całą płytę winylową na dysk, przy użyciu dołączonego 
oprogramowania. Nie będą potrzebne, żadne dodatkowe 
sterowniki. Importowanie audio jest bardzo proste dzięki 
dołączonym programom EZ Vinyl Converter 2 (PC) oraz 
EZ Audio Converter (Mac).

USB y
pokrywa y
zasilanie (dołączony zasilacz lub baterie 6xD – nie  y
dołączono)
wbudowany głośnik y
silnik z regulacją obrotów: 33, 45 i 78 RPM y
zgodność ze standardem 12” y
wyjścia RCA i słuchawkowe y
dołączony kabel USB y
minimalne wymagania systemowe (PC): Windows  y
2000/XP/Vista, USB 1.1
minimalne wymagania systemowe (MAC): Mac  y
OS X 10.4.x, USB 1.1

Chroń swój sprzęt
CDMIX CASE 3 to w pełni customowa walizka, zaprojektowana do przechowywania 
i transportu dowolnego mobilnego systemu z serii CDMIX. Możesz wykorzystać 
CDMIX CASE 3 do ochrony: CDMIX 1, iCDMIX 2, iCDMIX 3, KMX02, CDMIX 2 oraz 
CDMIX 3. Walizka została wyposażona w wytrzymały uchwyt, zdejmowaną pokrywę 
oraz bezpieczne, zamykane zatrzaski.

walizka transportowa dla systemów CDMIX 1, iCDMIX 2, iCDMIX 3, KMX02,  y
CDMIX 2, CDMIX 3
wytrzymały uchwyt y
zdejmowana pokrywa y
zamykane zatrzaski y

TTUSB to unikalny gramofon USB typu plug and play, 
który pozwala przenieść zawartość Twoich winyli do 
komputera. Urządzenie jest wyposażone we wszystkie 
niezbędne przewody do konfiguracji z komputerem bądź 
systemem nagłośnieniowym oraz oprogramowanie, 
które pozwala wyeliminować wszelkie zniekształcenia i 
zakłócenia charakterystyczne dla płyty winylowej. TTUSB 
to kompletne rozwiązanie, które ponownie powoła do 
życia Twoje winylowe płyty.
Dodatkowym atutem tego gramofonu jest obecność 
gniazda 1/8”, co pozwala na rejestrację sygnału pocho-
dzącego z kasety magnetofonowej oraz innych źródeł 
sygnału liniowego. Jest to doskonałe narzędzie do 
archiwizacji starych nagrań z zachowaniem ich formy. 
Wyeksportuj swoje ulubione analogowe nagrania do 
cyfrowych formatów typu WAV, MP3 i umieść je w playliście 
swojego urządzenia przenośnego. 

regulowany system antywstrząsowy jeszcze lepiej  y
kontrolujący panoramę
prędkość obrotowa: 33.33 oraz 45 RPM oraz wspierane  y
softwareowo 78 RPM
wyjścia liniowe RCA z wbudowanymi preampami y
regulowana kontrola pitch +/- 10% y
liniowe wejście stereofoniczne 1/8” y
komunikacja USB z Mac i PC y
w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne przewody  y
do podłączenia gramofonu do komputera bądź 
systemu nagłośnieniowego
w zestawie oprogramowanie EZ Vinyl / Tape Conver- y
ter – transfer analogowych tracków audio z winyli 
do biblioteki iTunes
class compliant – urządzenie działa po podłą- y
czeniu do komputera, bez potrzeby instalowania 
sterowników

CDMIX BLUE TOOTH
kontroler z bezprzewo-  
dowym transferem audio

PT01USB
gramofon

CDMIX CASE 3
uniwersalna skrzynia  
transportowa

TTUSB
gramofon

gramofony 

*-widoczne na zdjęciu: iPod  
i kontroler nie są częścią zestawu

*-widoczny na zdjęciu iPod  
nie jest częścią zestawu

TTXUSB
gramofon USB
Nowoczesny klasyk z opcją USB
TTXUSB jest w czołówce profesjonalnych gra-
mofonów ponieważ został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o współczesnych DJ-ach. 
Jego silikonowa podstawa doskonale absor-
buje wibracje a wymienne ramię pozwala do-
stosować urządzenie do preferowanego stylu 
gry. TTXUSB, podobnie jak jego poprzednik 
oferuje zmienny moment siły a podświetlany 
panel wejść i wyjść znacznie ułatwia pracę w 
warunkach z ograniczonym dostępem świa-
tła. Wbudowany wskaźnik BPM oraz wymien-
ne ramię (S lub proste) znacznie podnoszą 
funkcjonalność. Jednak największym atutem, 
dającym TTXUSB przewagę nad konkurencją 
jest wbudowane złącze USB, które umożliwia 
szybki transfer ścieżek audio z winyli do kom-
putera. 

y złącze USB – łatwa konwersja winyli do for-
matu cyfrowego

y pierwszy na świecie, silnik o regulowanym 
momencie siły (2.5kg x cm, 3.7 kg x cm, 4.7 kg 
x cm) z napędem bezpośrednim

y EZ Vinyl Converter (PC) oraz EZ Audio 
Eonverter (Mac) w zestawie

y opatentowany, wymienny system ramienia 
kompatybilny ze standardem S oraz prostym

y wymienny pitch fader oraz wkładki – dosto-
sowanie urządzenia do preferowanego stylu 
gry

y niebieski, podświetlany wyświetlacz: RPM, 
BPM oraz pozostałe ustawienia

y solidna stalowa konstrukcja z gumowanymi 
podstawą redukującą wibracje oraz niechcia-
ne szumy

y aluminiowy talerz redukujący tarcie rota-
cyjne

y precyzyjna regulacja cue, wysokości oraz 
systemu antywstrząsowego

y odwracanie kierunku obracania się talerza 
regulowany czas startu i zatrzymania

y Key Lock utrzymujący tonację podczas 
zmiany tempa

y wbudowany automatyczny miernik BPM
y tryb pracy: 33 / 45 / 78 RPM z funkcją odwracania 

kierunku obrotowego
y class compliant – urządzenie działa po podłą-

czeniu do komputera, bez potrzeby instalowania 
sterowników
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nagłośnienie Przenośne

SŁUCHAWKI

Swobodny występ live
Czy jesteś już zmęczony, będąc uwiązanym do decków 
przez słuchawki i przewód?
Redphone to ręczny system odsłuchowy stworzony 
aby uwolnić Cię podczas występów. Jego konstrukcja 
bazuje na flagowym modelu słuchawek Red Wave z 
wysokiej jakości głośnikiem 50mm o bardzo dobrej 
charakterystyce.

„Używam ich co weekend. W klubach i na otwartych scenach. 
To obecnie jeden z najciekawszych produktów na rynku” 
Maurice Joshua, producent, laureat nagrody Grammy

duży głośnik 50mm z  neodymowym magnesem  y
oferujący optymalne pasmo przenoszenia
miękki ergonomiczny uchwyt oraz oddychający  y
materiał nauszników

odpinany przewód z adapterem 1/8” y
skuteczność: 100 +/-3dB y
impedancja: 24Ohm y
pasmo przenoszenia: 10Hz – 22kHz y
maksymalny sygnał wejściowy: 3W y
długość przewodu: 3m y

REDPHONE
słuchawka ręczna

Słuchawki Red Wave zostały zaprojektowane 
w oparciu o wieloletnie doświadczenie DJ-ów. 
Pierwszoligowe brzmienie, atrakcyjny wygląd 
oraz niezwykłą wygoda sprawiają, że model 
ten jest kierowany do profesjonalnych wyko-
nawców. 

Wygodne, zamknięte nauszniki zapewniają 
optymalną izolację od otoczenia. Zastosowa-
ne głośniki z membraną o średnicy 50mm pro-
dukują czysty i bardzo dynamiczny dźwięk. 
Zaprojektowane przez DJ-ów dla DJ-ów. Z 
obrotowym pałąkiem umożliwiają odsłuch 
przy pomocy pojedynczej słuchawki, której 
nauszniki zostały pokryte oddychającym ma-
teriałem. 

wysokiej jakości szerokopasmowe słuchawki  y
stworzone dla DJ-ów
obrotowe nauszniki umożliwiają DJ-om swobo- y
dę monitorowania odtwarzanych utworów
oddychająca powłoka nauszników zapewnia  y
komfort podczas wielogodzinnego odsłuchu
głośnik z membraną o średnicy 50mm i neody- y
mowym magnesem oferują optymalne pasmo 
przenoszenia
odpinany przewód z adapterem 1/8” y
profesjonalne wykonanie oraz nowoczesny  y
wygląd
w zestawie pokrowiec, przewód i adapter y
skuteczność: 98 +/-3 dB y
pasmo przenoszenia: 15Hz – 20kHz y
impedancja: 24Ohm y

REDWAVE
słuchawki DJ
Zaprojektowane przez DJ-ów dla DJ-ów

BLOCK PARTY

Bezprzewodowy system głośników z wbudowanym akumulatorem oraz oświe- y
tleniem klubowym
perfekcyjne rozwiązanie dla mobilnych DJ-ów, wydarzeń specjalnych oraz  y
imprez domowych
odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu bezprzewodowo y
przesyłanie muzyki za pomocą Bluetooth y
oświetlenie pulsujące w rytm muzyki y
wbudowane kółka oraz rączka teleskopowa y
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Klarowność dźwięku i komfort dla każdego 
DJ-a
DJ nigdy nie uznaje kompromisu odnośnie tego jak 
słyszy mix. Słuchawki Numark HF-125 dostarczają naj-
wyższej jakości brzmienie za pomocą regulowanych 
nauszników z głośnikami Mylar o średnicy 40mm 
oraz 2-metrowego przewodu ze złączem 1/8” TRS, 
odpornego na skręcanie. W zestawie znajduje się 
adapter 1/8” – ¼” oraz miękkie nauszniki.

HF-125
słuchawki DJ



CC-1
Wkładka gramofonowa

CS-1
Wkładka zoptymalizowana  
do odtwarzania  
muzyki klubowej.

CC1-RS
Wkładka gramofonowa 
– zamiennik dla CC-1

CS-1 RS
Sygnowana Igła Carl Cox Signature dedykowana 
wkładkom CS-1.

GTRS
Igła przeznaczona do cardidge’a Groove Tool

Groove Tool
regulowany kardridż

Igły I kardrIdże

Wysoka jakość wykonania i krystalicznie czyste 
brzmienie wokalu
WM200 to dynamiczny mikrofon o kardioidalnej cha-
rakterystyce kierunkowej, który stawi czoło najcięższym 
wymogom sceny DJ. 

Kosz ze stalowej siatki, zoptymalizowany do zapewnienia 
najlepszych parametrów akustycznych, odlewany trzon 
oraz bardzo czuła kapsuła tworzą mikrofon wokalny do 
rapu, przemówień oraz nagłośnienia instrumentów.

stalowa siatka chroniąca kapsułę  y
szerokie pasmo przenoszenia  y
odlewany aluminiowy trzon  y
włącznik On/Off  y
w zestawie przewód o długości 6m, etui ochronne  y
oraz uchwyt do statywu

WM200
mikrofon

akcesoria

Wszystko czego oczekujesz od cardridge’a!
regulowany cardridge, który pasuje do tradycyjnego typu głowicy y
wymienna, diamentowa igła y

pasmo przenoszenia: 20 Hz – 22kHz y
sygnał wyjściowy: 6mV y
nominalna separacja kanałów: 28dB y
rezystancja: 430mH/kanał y
indukcyjność: 400mH/kanał y
masa: 18g y
balans kanałów: 1.5dB y
siła nacisku: 3 y
rekomendowane obciążenie: 47kOhm 200pf y
profil igły: sferyczna, diamentowa y
zastosowanie: wysoka uniwersalność i pomijalna rezystancja y

W zestawie znajdują się dwie igły.

pasmo przenoszenia: 20Hz – 22kHz y
sygnał wyjściowy: 6mV y
separacja kanałów: 28dB y
rezystancja: 430 Ohm /kanał y
indukcyjność: 400mH/kanał y
masa: 18g y
balans: 1.5dB y
siła nacisku: 3 y
rekomendowane obciążenie: 47kOhm 200pf y
profil igły: sferyczna, diamentowa y
zastosowanie: uniwersalne, pomijalna wręcz rezystancja y

pasmo przenoszenia: 20Hz  y
– 22kHz
sygnał wyjściowy: 6mV y
separacja kanałów: 32dB y
rezystancja: 430 Ohm /kanał y
indukcyjność: 400mH/kanał y
masa: 18g y
balans: 1.5dB y

siła nacisku: 3 y
rekomendowane obciążenie:  y
47kOhm 200pf
profil igły: sferyczna, diamen- y
towa
zastosowanie: kluby i sceny  y
plenerowe, wysoki sygnał 
wyjściowy

CS-1 jest profesjonalną wkładką DJ zoptymalizo-
waną do odtwarzania muzyki tanecznej. Zapewnia 

bardzo wierną transmisję pasma, dzięki zastosowaniu 
sferycznej, diamentowej igły oferującej wysoki poziom sygnału. CS-1 to 
doskonały wybór dla wszystkich DJ-ów poważnie traktujących swoją pracę 
w klubach i na plenerowych scenach.

pasmo przenoszenia: 20Hz – 22kHz y
sygnał wyjściowy: 6mV y
separacja kanałów: 32dB y
rezystancja: 430 Ohm /kanał y
indukcyjność: 400mH/kanał y
masa: 18g y
balans: 1.5dB y
siła nacisku: 3 y
rekomendowane obciążenie: 47kOhm 200pf y
profil igły: sferyczna, diamentowa y
zastosowanie: kluby i sceny plenerowe, wysoki sygnał wyjściowy y

Przenośny, stabilny statyw pod 
komputer
Numark Laptop Stand Pro to stabilny i funkcjo-
nalny filar dla Twojego laptopa. Jeżeli jesteś DJ-em, 
producentem albo muzykiem używającym na scenie 
komputera, Stand Pro jest rozwiązaniem stworzonym 
dla Ciebie. 

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o występach 
live, oferując stabilną, bezpieczną i jednocześnie nie-
zwykle lekką konstrukcję. Gumowe podkładki na górze 
oraz pod spodem statywu zapewniają bezpieczeństwo 
i stabilizują pozycję komputera nawet podczas bardzo 
wymagających i występów. 

Statyw dostarczany jest wraz pokrowcem zapinanym 
na zamek, ułatwiającym transport.

solidny i łatwy w montażu statyw pod laptopa y
bezpieczna, przenośna konstrukcja o niewielkiej  y
masie
gumowe podkładki na ramionach i na podstawie,  y
stabilizujące pozycję komputera
możliwość przykręcenia do ściany w studio  y
nagraniowym
w zestawie pokrowiec na zamek ułatwiający  y
przenoszenie

LAPTOP STAND PRO
statyw, utrzymujący komputer na optymalnej wysokości
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Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Prawa Handlowego.
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Ul. Leśna 15A/1
81-876 Sopot

tel: 058-555-0660
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