
DN-D6000
Professionele dubbele CD/MP3-speler

Geavanceerde functies

• Afspelen van MP3: volledig ondersteund
- Naadloze MP3-loops met B-punt trim
- MP3-scratching
- MP3-hotstarts - MP3-effecten
- CBR- en VBR-codering tot maximaal 320 kbps
- ID3-tags voor weergave van: (titel, artiest, album)
- Zoeksysteem voor MP3-bestanden (om bestanden snel en 

gemakkelijk op naam te vinden)

• Volgende Track-functie met crossfade
Het is geweldig honderden van uw favoriete mp3’s op één schijf
op te kunnen slaan. Maar wat te doen als u andere bestanden
van dezelfde schijf back-toback- wilt afspelen? Wel, met onze
unieke Next Track Reserve-functie kunt u een song op naam
opzoeken en naadloos crossfaden naar het bestand voor een mix
zonder onderbreking.
* U kunt de tijdsduur van de crossfade zelf instellen.
** Ook beschikbaar voor audio-cd’s.

• Ingebouwde sampler van 15 seconden, met bewerkingsopties:
Pitch, B-Trim, volumeregeling, drievoudig afspelen (lus/enkel/alle)

• Drieweg BPM-teller
AUTO BPM, handmatige TAP en handmatige BPM.

• Vier ingebouwde effecten
U kunt de Effector-functie inschakelen door een van de volgende
vier effecten te kiezen: Flanger, Filter (hoog-midden-laag), Echo en
‘s werelds eerste Echo/Lus.

• Drie Platter-effecten
Drag-Start-, Brake & Reverse-effecten zijn beschikbaar voor MP3
of audio-cd’s.

Overige functies

• Naadloze lus: er zijn twee naadloze lussen beschikbaar. (cd of
MP3)

• Hotstart
Twee hotstarts (A1 en A2) kunnen direct worden gemaakt en
bovendien worden gebruikt als stutterpunt. (cd of MP3)

• CD-tekstondersteuning (met lopende tekst voor lange namen)

• Power On Play
Afspelen zonder toezicht is mogelijk bij het opstarten. Geweldig tij-
dens de openingstijd in restaurants, cafés en nachtclubs.

• Relay Play
Afspelen zonder toezicht is mogelijk tussen beide drives. Geweldig
tijdens het cocktailuur of tijdens diners in banketzalen.

• CD Memo-functie
Cue point, pitch en range voor afspelen, pitch AAN/UIT, Key Adj
AAN/UIT en naadloze lus A en B kunnen voor later gebruik wor-
den opgeslagen.

• Scratch Disc van 70 mm met:
- Scratch Control
- Pitch Bend en Platter Hold
- Scannen en zoeken naar frames
- Aanpasbare papieren slipmat kan worden gebruikt onder de ver-
wijderbare, doorzichtige scratch disc



• Pitchcontrole
* Cd: ±4% (stap 0,02%), ±10% (stap 0,1%), ±16% (stap 0,1%),
±24% (stap 0,1%), ±50% (stap 0,5%),  ±100% (stap 1,0%)

* MP3: ±4% (stap 0,02%), ±10% (stap 0,1%), ±16% (stap 0,1%)

• Pitchbend
±32% (waarbij variabel pitchbereik gelijk is aan ±4, 10, 16 of 24%)
±99% (waarbij variabel pitchbereik gelijk is aan ±50, 100%)

• Key Adjust (=Mastertempo): +100% / -99% max

• EOM (laat de statustijdbalk knipperen wanneer het einde van de
track bijna bereikt is)

• Schokbestendig geheugen: 20 sec (cd), 100 sec (MP3)

• Grote display met fluorescentiebuis: ondersteunt Dot Matrix-tekst

• Bidirectioneel snel zoeken/handmatig zoeken (knoppen of
scratch disc)

• Quick Jump:
Zoeken is voortaan snel en eenvoudig. U kunt u voortaan door een
track verplaatsen in stappen die u zelf nauwkeurig kunt instellen.

• Direct starten (0,02 sec)

• Compatibel met CD-R/RW

• Terminal met Fader Start Control (compatibel met alle Denon 
DJ-mixers)

• Digitale output
Constante digitale output op 44,1 kHz is beschikbaar voor alle
functies.

• Software-upgrades via cd-rom’s

*Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden
gewijzigd

• Aanpasbare presets
1. AUTO CUE: AAN*/UIT
2. FADETIJD VOLGENDE TRACK: UIT/1/2*/3 sec.
3. SCRATCH STROKE: kort*/lang
4. VERTRAGINSTIJD VOOR SCRATCHEN:

UIT*/Vertaging1/Vertraging2/Vertraging3
5. JUMPTIJD: 10*/20/30/60 sec.
6. PITCHBEREIK: ±4/ ±10*/±16/±24 sec.
7. EOM: UIT/10*/15/20/30/60/90 sec.
8. WEERGAVE TOTALE TIJD: AAN/UIT*
9. FADER: SPELEN/CUE*/spelen/pauze
10. POWER ON PLAY: AAN/UIT*
11. PITCH: Pitch aan*/Key adj aan/Pitch uit
12. ENKEL/CONTINU: ENKEL/CONTINU/ENKEL SPELEN VE

GRENDELD*
13. ELAPSED/REMAIN: ELAPSED*/REMAIN
14. RELAY-MODUS: Relay AAN/Relay UIT*
15. GEHEUGEN VOLLEDIG WISSEN: JA/NEE*
16. VERSIEWEERGAVE
17. PRESET WISSEN: JA/NEE*
* : Standaardinstelling

Specificaties

Type Dubbele cd-/MP3-speler
Audiokanalen 2 kanalen (stereo)
Samplingfrequentie 44,1 kHz (normale pitch)
Frequentierespons 20 Hz - 20 kHz

Analoge uitgangen (1 kHz, 0 dB afspelen)
Totale harmonische vervorming 0,01%
S/N-verhouding 95 dB
Kanaalscheiding 85 dB
Transfer en connector Niet-gebalanceerde RCA-con-
nector
Uitgangsniveau 2,0 Vrms, 10 kohm

Digitale uitgang
Transfer en connector Coaxiaal
Signaalindeling SPDIF  IEC958, Type II

Voeding 120 V wisselstroom, 60 Hz (VS)
230 V wisselstroom

Stroomverbruik 25 W

Afmetingen
Speler 482 x 88 x 252 mm (B x H x D)

Afstandsbediening (RC-D60) 482 x 132 x 60 mm (B x H x D)
Gewicht
Speler 6,3 kg

Afstandsbediening 2,4 kg

Standaardaccessoires
Snoer met penaansluiting 2 paar
Externe aansluitkabel 1 exemplaar (3 m)
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