
Geavanceerde functies

www.denon.dj

zie volgende bladzijde

Sinds de eerste naald het vinyl raakte hebben DJ's de norm bepaald voor wat in is. Denon staat voor dezelfde filosofie en passie —
toonaangevend en baanbrekend voor de DJ-evolutie. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de DN-HD2500. Een op een harde schijf
gebaseerde professionele mediaspeler en controller die het alles-in-één "zenuwcentrum" vormt, dat tegemoet komt en vooruit loopt
op steeds wisselende eisen. De DN-HD2500 is flexibel, heeft een schat aan functies en is ontworpen voor situaties waar
professionele kwaliteit en vlekkeloze prestaties voorop staan. Kijk online op www.denond.dj/hd2500 of nog beter: ga langs bij de
officiële Denon DJ dealer en ervaar de revolutie.

Professionele Mediaspeler en Controller

DN-HD2500

• Interne 40 GB harde schijf
De interne 40 GB harde schijf is groot genoeg om duizenden veel
gevraagde songs op te slaan, zodat de DN-HD2500 kan worden
gebruikt als een primair compact "plug & play"-systeem met alle
mogelijkheden of als backup voor DJ's die gebruik maken van een
laptop (C.P.S. Systems).

• Ondersteuning externe USB-apparatuur
Ondersteunt meervoudige externe USB-dataopslagapparatuur, direct
of via een USB-hub (apart leverbaar). Sluit een iPod®, Jump Drive
en grote USB-harde schijven aan voor eenvoudige toegang tot 
kleine maar ook uitgebreide MP3/WAV-bibliotheken.* Plug heel
gemakkelijke externe apparatuur in om krachtige interne functies
toe te voegen, zoals Instant Start, Seamless Looping Scratching 
en bestanden zoeken, om er maar enkele te noemen. *Er kunnen

maximaal 4 opslagapparaten tegelijk worden aangesloten.

• Ondersteuning DN-D4500 / DN-D4000 stations
De meest populaire dual CD/MP3-spelers van Denon, de DN-D4000
en de DN-D4500 worden standaard door de DN-HD2500
ondersteund en kunnen eenvoudig worden opgewaardeerd. 
De DN-HD2500 werkt als een controller en mediacentrum 
met CD-media, interne harde schijf en externe apparatuur; 
alles met één druk op de knop beschikbaar.

• Toetsenbordondersteuning & intuïtieve bestandsnavigatie
Ondersteunt een standaard (Qwerty) USB-toetsenbord voor het
eenvoudig invoeren van afspeellijsten en categorieën en zoeken 
op: artiest, album, titel, genre, jaar en BPM

• 4 voortreffelijke interne effecten
Eenvoudig te activeren voor volledige controle met een unieke
Dry/Wet-mixregelaar voor de vier effecten: Flanger, Filter 
(High-Mid-Low), Echo en de eerste Echo/Loop ter wereld. 
Het bepalen van de stemming op de dansvloer en live remixen 
is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

• 3 draaitafeleffecten
– Brake (realtime aan te passen) 
– Dump (geluid omkeren, met behoud van exacte tijdsduur, 
zoals in een radio edit) 
– Reverse (muziek omgekeerd afspelen)

• Pitch Range en Deep Pitch Resolution
Voor lange mixovergangen waarvoor een hoge pitchresolutie vereist
is. Een ,02% voor het 4% pitchbereik en ,05% voor het 10/16%
pitchbereik met daarnaast bereiken van 24%/50%/100%. 
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www.dm-pro.eu/dn-hd2500

DN-HD2500

Foto Rechter Zijkant

Functies
– Database opbouwen, bestanden van verschillende stations

bewerken en verwijderen
– Afspeellijsten aanmaken, bewerken en importeren 

(xml / .m3u)
– ID3 Tag-informatie bewerken (.mp3 / .wav)
– TAP-knop berekent de BPM die met één muisklik in het 

bestand kan worden opgeslagen.
– Interne audiospeler om databasebestanden vanaf iedere

locatie voor te beluisteren
– Afspeellijsten voor klanten afdrukken

* Gedetailleerde audiospecificaties zijn beschikbaar in de handleiding.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd

met het oog op verbetering.

Denon DJ Music Manager PC-software

Overige functies

• Playlists aanmaken  
Met de krachtige interne afspeellijstfunctie kunnen 3 categorieën
afspeellijsten worden aangemaakt, bewerkt en opgeslagen.
– Top 40 (in deze categorie kan hitlijstmateriaal worden geladen) 

– Favorite (in deze categorie kunnen de meest gevraagde hits 
worden opgeslagen)
– Traditional (hier kan op naam of subcategorie worden gezocht!)

• Software via USB te upgraden
Nieuwe plugins worden gratis via www.denon.dj beschikbaar gesteld.

• Functie Next File met crossfade als eerste ter wereld!
Zoeken naar een volgend bestand op elk willekeurig criterium (zonder
dat de muziek wordt onderbroken) en naadloos crossfaden naar dat
bestand voor een soepele non-stop mix op afroep. De crossfadetijd kan
worden ingesteld

• Multifunctionele “Druk Gevoelige” Jog Disc
– File Searching 
– Scratch Effect 
– Pitch Bend 
– Frame Search

• 4-voudige BPM Counter
– Auto Beat Detection 
– Manual TAP 
– Manual BPM Input 
– leest MP3/WAV BPM metadata (indien beschikbaar)

• Memo-functie
Cue point, BPM, Pitch-instelling en -bereik, Pitch ON/OFF, Key Adj
ON/OFF, en Seamless Loop A en B-gegevens kunnen direct in het
bestand worden opgeslagen om later te worden opgeroepen.

• Key Adjust: Zorgt dat zang en muziek zuiver blijven klinken als de
snelheid van de track wordt aangepast.

• Twee Hot Starts en Seamless Looping: (A1 and A2) kunnen realtime
worden gemaakt en eenvoudig in een Seamless Loop worden omgezet,
maar ook als stutter-points worden gebruikt.

• Loop A/B Trim: Het A- of B-punt voor de Seamless Loop kan
gemakkelijk realtime worden aangepast.

• Power On Play: Onbemand afspelen starten na inschakelen. Twee
spelers kunnen onafhankelijk worden gebruikt voor een toepassing
met twee zones.

• Relay Play: Onbemand afspelen tussen beide stations is mogelijk.

• 2-voudige Pitch Bend (Jog disc of knoppen)

• Groot 3,8” display 
Duidelijk en helder display geeft visuele tekst feedback van
instellingen en parameters, waardoor een nieuwe gebruiker zeer
intuïtief kan werken zonder de handleiding te lezen.

• Quick Jump: Navigeer door een track/file met exacte door de gebruiker
aan te passen stappen.

• Tweeweg CUE Search System: Ondersteunt zowel de traditionele
Denon Cueingmethode als die van andere bekende merken.

• Fader Start (compatible met alle Denon DJ Mixers).

• Digitale uitgangen

• Afmetingen: 19.0” (b) x 5.2” (h) x 5.0” (d) 

• Kant en klaar met demomuziek van 2-Traverlers
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