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KMDJ003 
Professional DJ Controller   

 
De 2-kanaals KMDJ003 is momenteel het meest geavanceerde apparaat dat Kruger & 

Matz te bieden heeft in dit segment. Creëer, mix of voeg effecten & geluiden toe, met de 

KMDJ003 zijn de mogelijkheden onbeperkt! Aan beide zijden van het paneel bevinden 

zich 8 rubberen knoppen voor de functies Hot Cue, Sampler & Loop Slicer. Deze knoppen 

veranderen van kleur tijdens het gebruik. Verder heeft de KMDJ003 een 3-band 

equalizer, een versterkingsregelaar en een effectfilter dat ruimte biedt om de frequentie 

van het geluid te regelen. Tevens heeft de KMDJ003 een scala aan poorten. Aan de 

voorzijde van de controller is een microfooningang, twee hoofdtelefoon aansluitingen, 

en een 4-kanaals audio-interface. Aan de achterzijde bevinden zich 2 XLR-uitgangen, een 

AC-adapter ingang & USB poort. Ook vindt men hier een drietal RCA-uitgangen: Master, 

Booth en Record en twee line-ingangen waarop u een cd-speler of draaitafel kunt 

aansluiten. Dit alles is fraai vormgegeven in een robuuste mat zwarte metalen behuizing. 

Om het plaatje compleet te maken wordt bij deze set tevens het software programma 

“Virtual DJ” geleverd. Laat je fantasie de vrije loop en voel je als een professionele DJ! 

 

Specificaties: 

 

 Mooie 2 kanaals DJ controller 

 Hot cue, loop, sampler, slicer functie 

 2x 8 multi-color back-lit rubber pads per deck    

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

 8 geluids effecten (flager, phaser, echo, etc.) 

 Microfoon met balans XLR aansluiting & Hoofdtelefoon aansluiting  

 Pitch en Sync functie 

 Bit Resolutie: 24 bit 

 Crossfader functie 

 4 kanaals audio interface functie (geluidskaart) 

 3 bands equalizer met gain control om de niveaus tweaken 

 Schakelen tussen USB of AC adapater 

 Virtual DJ software meegeleverd 

 Ondersteund: Mac OS X 10.6 / Win7/ WinXP / Win8 

 

 Gewicht    : 3,5 kg 

 Afmeting    : 7 x 46 x 32 cm (H x B x D) 

 EAN code     : 5901890018029 

 Verpakkingseenheid   : 2 
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