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KMDJ002 
Professional DJ Controller   

 
De KMDJ002 is dankzij zijn geavanceerde functionaliteit ideaal voor de DJ die zijn passie 

graag verder wilt ontwikkelen. Zonder twijfel is een van de grootste voordelen van dit 

apparaat de ingebouwde audio mixer die zal voldoen aan de verwachtingen van de meest 

veeleisende gebruikers. De grote jog wheels en de ideale verdeling van sliders, knoppen 

en toetsen zorgen voor een optimale bediening, en dankzij de 3-bands EQ met gain 

control kunt u het geluid instellen naar uw eigen wensen. Bovendien is de controller 

uitgerust met een crossfader met variabele XY loop functie, pitch-control en een effector. 

De functionaliteit van het apparaat wordt verhoogt door het aantal poorten. De KMDJ002 

is uitgerust met twee microfoon ingangen & twee hoofdtelefoon uitgangen. Daarnaast 

heeft de controller een gebalanceerde XLR-uitgang. Dankzij de twee-kanaals line/phono 

ingangen heeft u de mogelijkheid om meerdere apparaten aan te sluiten. Tevens wordt 

de software “Virtual DJ” meegeleverd, waarmee u uw eigen mixen kunt maken en 

uitwerken. 

 

Specificaties: 

 Geluidskaart met multi – output aansluiting 

 Sample Rate: 44.1/48/96/192 kHz/s 

 Bit Resolutie: 16/24 bit 

 Crossfader functie met verstelbare  X-Y slope 

 Bass en Treble controller 

 Scratch, Rev en Sync, Locator & Cue points functies 

 3 bands equalizer met gain control om de niveaus tweaken 

 Parameter effecten controller 

 Loop control (1/8, 16) 

 2 schakelbare line / phono kanalen 

 Balansen tussen XLR output   

 6,3 mm en 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang met volume controle  

 Schakelen tussen USB of AC adapter 

 XLR en 6.3 mm microfoon ingang met microfoon volume controle  

 Virtual DJ software meegeleverd 

 

 Gewicht    : 2 kg 

 Afmeting    : 6 x 36 x 26 cm (H x B x D) 

 EAN code     : 5901890018012 

 Verpakkingseenheid   : 5 
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