
 

 
 :מחדש נולד, עוצב, תוכנן

 DJM-900NXS2 -ו CDJ-2000NX2 החדשים הדגמים את הכירו

 

 
 

 של חשיפתם עם, העתיד אל ענקית קפיצה עושים שלנו האולטימטיביים הדגל מוצרי :2016 בינואר 12

של  שנים של תוצאה הם אלו חדשים מוצרים. CDJ-2000NXS2&DJM-900NXS2 החדשים הדגמים

 גבוהה צליל איכות מעניקות ביותר והחדישות האחרונות התוספות .העולם מכל DJ’s-מ משוב קבלת

 .תקדים חסרות בקרה ודרגות עדין כוונון בעלי מאפיינים, ביותר

 

 שמע קידודב התמיכ בתוספת kHz/24-bit 96 קול כרטיסב מצויד CDJ-2000NXS2 החדש המולטי נגן

 שיוכלו מפיקים של יותר גדול למספר הדרך את פילסנו ובכך –FLAC/Apple Lossless (ALAC ) :מסוג

 נחשבות שירים ובחירת עיון, דפדוף. החדש NXS2-ה על אותםן ולנג איכותי בפורמט מוסיקה ליצור

 Qwerty מקלדת, גבוהה רזולוציה הכוללהחדש  מגעה מסך עם יותר אף אינטואיטיביות לפעולות

, מבעבר יותר גבוה ברזולוציה צבעונית גל תצוגת גם כובתו מכיל המסך. שירים מסנן באמצעות וחיפוש

 כולל NSX2-ה. הקיימים הפופולאריים המאפיינים לכל ישירה וגישה (™rekordbox) יותר מפורט מידע

 די אין אם(. קיו נקודות 8 כ"סה) 5/6/7/8  להפעילה אפשרות פלוס Hot Cues 1/2/3/4 ארבעה כעת

 ולופים Hot Cues של יותר גדול מספר להוסיף במטרה DDJ-SP1 סאב קונטרולרה את לחברניתן , בכך

 .Pro DJ Link בעזרת אחד מכשיר מתוך נגנים בארבעה ולשלוט

 

 הראשון 64bit מעבד בעזרת אחרת לדרגה המיקסים תהליך את לוקח DJM-900NXS2 החדש המיקסר

 טובה תגובה יכולת ולליםכ הבקרה לחצני. מבעבר יותר ומפורט חם, טבעי צליל לספק שמטרתו מסוגו

 Sound Color-ה של האפקטים ליחידת. משופרים פיידר ועקומות איקוולייזר, חדש Gain מבנה עם, יותר

FX חזרה/שליחה של המשמעות לכך בנוסף. יותר מגוון תפעול המאפשר פרמטרים כפתור כעת יש 

 לחצני את לחבר באפשרותכם: ניחיצו  FXלבין Beat FX בין לבחור יותר תצטרכו שלא היא תלויות בלתי

, פטיפון כניסות ארבע תוסיפו לזה, שלכם iPad-ב אפליקציות כולל, שלכם החיצוניים FX -ה בקרת

-DJM החדש המיקסר – PC/Mac-ה למחשב וקל פשוט לחיבור USB יציאות ושני DVS-ל תמיכה ממשק

900NXS2 עמדת בכל וקריטי חשוב כלי מהווה DJ מקצועית. 



 

 

 מיקסר שאף כמו נשמע הצליל, למדי ונדהמתי DJM-900NXS2 המיקסר על רצועות מספר ניגנתי"

 לעלות" .DC10 -ב קול מהנדס, Andy Kayll אמר ",בעבר פעם אי נשמע PIONEER DJ מתוצרת אחר

 לשמוע ותוכלו, וטבעי מדויק יותר כך כל נשמע והצליל אחר עולם כבר זה, ביט 64-ל ביט 32-מ

 ."יותר הרבה חם שהצליל

 .2016 פברואר חודש מאמצע החל להשיג יהיה ניתן CDJ-2000NXS2 & DJM-900NXS2 הדגמים

 

 CDJ-2000NXS2 של חדשים מאפיינים

 FLAC/ALAC בקבצי תמיכה עם משופר צליל .1

 CDJ-2000NXS-ב צליל עיצוב של היבט כל

 וחד ברור צליל להפיק במטרה עדין כוונון עבר

 :ביותר כותייםהאי בפורמטים ולתמוך יותר

 96 קול כרטיסkHz/24-bit: צליל שכפול 

 מאיכות לאבד מבלי גבוהה ברזולוציה

 .הצליל

 בקבצי תמיכה FLAC ו-ALAC: מנגן 

 .ביותר איכותיים פורמטים

 מבטיחה :משופרת דיגיטאלית יציאה 

 ברזולוציה שמע צליל של מפורט שכפול

 .גבוהה

 32 ממיר-bit D/A: צליל עיוות מסלק 

 .אנלוגיים מקורותב ורעשים

 רצויים בלתי רעשים מצמצם :נפרד אנלוגי כוח ספק. 

 

 

 

 



 

 השירים על מפורט ומידע בקבצים יותר מהירה עיון אפשרות וללצבעוני כ מגע מסך .2

 של גדולה כמות ומוסיף גבוהה רזולוציה עם' אינץ 7 מגע מסך כולל CDJ-2000NXS2-ה

 :יותר אינטואיטיביים יצועיםוב בקבצים יותר מהיר עיון המאפשרים מאפיינים

 של מידע באמצעות רצועות לסינון המגע במסך השתמשו :רצועות מסנן מצב 

rekordbox™ כגון BPM ,או מקש My Tags. 

 ה למקלדת מאפשר: מפתח מילות חיפוש- Qwerty שם פי על רצועות לחפש. 

 גל של( תקריב) וזום מלא בצבע גל צורת :צבעונית גל תצוגת. 

 הוא ביטים מרחק באיזה לראות מנת על הרצועה בפס געו :הפס של רלאחו ספירה 

 .ממנה

 שלי ההגדרות את מעלה או( עיון) דפדוף למצב מידי מעבר מאפשר :דרך קיצור לחצן. 

 

 

 
 

 

 



 

  יותר וטובות גדולות ויצירתיות אפשרויות להשגת מורחבים ביצוע מאפייני .3

 ביטים סנכרון כולל – הקודם הדגם של הפופולאריים המאפיינים על נבנה CDJ-2000NXS2-ה

(Beat Sync ,)Slip Mode של אוטומטית וטעינה Hot Cue – בעזרת הילוך אותו ומעלה: 

 Hot-Cues ארבעה של בנקים 2 :צבעים 8-ב המגיעים מקודדים Hot-Cues מספקים 

 והצבעים Cues-ה הגדרת באמצעות. המיקס בתוך יותר רבים ובקרה בחירה אפשרויות

 .שלהם מאולתר לכוונון מפושט פעולות בסדר שימוש באמצעות או ™rekordbox בתוך

 ממשק MIDI: קונטרולר-הסאב את חברו DDJ-SP1 כבל בעזרת USB לשלוט מנת על 

 במספר מידי באופן לשלוט ניתן Pro DJ Link ובעזרת CDJ-2000NXS2 נגני 4 במקסימום

 .ועותברצ ועיון Slip Mode, לופים, Hot Cues של יותר רב

 מדוקדקת קוונטיזציה (Fractional beat Quantize :)של קוונטיזציה בין בחרו ½ ,⅛, ¼ 

 .יותר רב דיוק להשגת ביט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pro DJ Link מאפיינים של יותר גדולה הפעלה מאפשר 

Pro DJ Link גדולה כמות ופותח היותר לכל נגנים ארבעה בין אחד מקורמ לשתף לכם מאפשר 

 :את התכונות הבאות הוספנו וכעת. לאחור ביטים וספירת סנכרון וןכג ומאפיינים מידע של

 הביטיםו הרצועה בהתקדמות עיינו: יותר מפורט שלבים מד. 

 שמתאים מה, שנייה למיקרו עד כעת מדויקות מקצב רשתות: משופרות מקצב רשתות 

 .המיקס במהלך כוללת מהימנות להשגת ™rekordbox של המקצב לרשת בדיוק

 Quantized Beat Jump:  הנוכחי הנגינה ממיקום 1 בביטקפיצה קדימה או אחורה. 

 

 

 



 

( Memory Cues) זיכרון נקודות כולל Rekordbox-ב יותר רב במידע צפייה אפשרות .5

 חדשים צבעוניים מקודדים

 מידעב ולצפות ™rekordbox בתוך שלכם שיריםה את ולהכין לנתח באפשרותכם, תמיד כמו

(. Phase Meter) שלבים ומד לאחור ביטים ספירת, BPM נתוני כולל, הנגן מסך גבי על חיוני

 נקודות) Memory Cues הם CDJ-2000NXS2 החדש לנגן המשתייכים החדשים הדברים

 צבע לו לתת, "my breakdown. "למשל, Cue-ה לנקודות בשמות לקרוא המאפשרים(, זיכרון

 .הנגנים אחד של המסך גבי על זה במידע לעיין מכן ולאחר

 אחרים מאפיינים .6

 תמיכת HID ב-rekordbox dj – בקרובניתן יהיה להשיג זו  תוספת. 

 פעולת של מצבים שלושה Slip Reverse, Forward & Reverse. 

 ממשק נורת USB בתוך מראש שהגדרתם הצבע את מציגה: צבעונית rekordbox™ 

 .קי און הדיסק את מחבריםש ברגע( טכנו למוסיקת קי און דיסק ורעב כחול: למשל)

 אוטומטי השהייה מצב. 

 שריטות נוגדת איכותית עליונה אלומיניום לוחית. 

 



 

 DJM-900NXS2 מיקסר של חדשים מאפיינים

 ומפורט חם צליל להשגת איכותיים שמע רכיבי .1

 עם ברור צליל לספק במטרה וקפדנית מקיפה כללית בדיקה עבר DJM-900NXS2 המיקסר

 :יותר גדולים וצבע עומק

 ושעון משופרת צבעים מיזוג טכנולוגיית, ביט 64 מיקס עיבוד :משופר דיגיטלי צליל עיבוד 

 .וחם טבעי אנלוגי צליל מספקים אלו כל – ריצודים של מופחתת כמות עם

 96 קול כרטיס kHz/24-bit ברזולוציה שמע צליל במדויק משחזר: ישיר דיגיטלי וחיבור 

 .גבוהה

 חם צליל ומספק רצויים לא רעשים מסלק: חדשה פיתוח טכנולוגיית הכולל כוח ספק 

 .יותר

 חיבור תונקוד 2 עם יחד, חדש פונו מגבר מעגל: משופר אנלוגי קלט GND לאותות חדש 

 .אנלוגיים מפטיפונים רקההא חוטי של פשוטקל ו חיבור לאפשר םשמטרת

 מוקדמת של דיסטורשןלאבחנה  clip-ונורת ,EQ בקרת לחצני .2

 מיקס להשגת יותר מגוונים קול ועוצמת תדרים בקרת לחצני כולל DJM-900NXS2 המיקסר

 :יותר ודינאמי חלק

 דיוק להשגת חדש עדין כוונון עברו העקומות שלושת :משופר ערוצים מדהה עקומות 

 .יותר טובים ושליטה

 עקומות EQ הבינוניים הצלילים, הגבוהים הצלילים בין יותר עוד גדול וקדי :חדשות 

 .הנמוכים והצלילים

 מד clip מבנה :יותר מדויק gain האדום לגבול ייכנסו לא שהמונים מבטיח מחדש מעוצב 

 .מדי מוקדם בשלב

 מגביל Peak: גבוהות קול בעוצמות גם הצליל עיוות את למינימום מצמצם. 

 



 

   תלויות בלתי חזרה/שליחה אפשרות עם יחד FX של גדול רמספ של יותר מפורטת בקרה .3

 במטרה מחדש לחלוטין עוצבו שלו הבקרה ולחצני DJM-900NXS2 המיקסר שלאפקטים ה

 :מפורטות מניפולציה דרגות לספק

 6  שלאפקטים Sound Color: 

 GATE/Comp -ה פעולת את מחליפה :חדשה Sweep פונקציית -

 .אפקט כל עבור שונים פרמטרים משנה :חדש פרמטרים כפתור -

 .הצליל צבעי של FX כל של יותר מגוונת בקרה למטרת :יותר גדולים נובים -

 14 Beat FX: 

 Reverb(, צליל גובה) Ping Pong ,Vinyl Brake ,Helix ,Pitch :יםחדש אפקטים -

 .משופר

- X-Pad מסך עם יותר גדולה OLED :של יותר קלה והחלפה הסתכלות מאפשר 

 .יותר פשוטהקלה ו פרמטרים תהחלפ ומאפשר אפקטים

 האפקטים את להפעיל ברצונכם עליהם תדרים טווח בחירת מאפשר :אפקטים תדר -

 .שנבחרו

 את מפעילים ערוצים אלו על אחד במבט לדעת מאפשר :ערוצים לבחירת LED נורית -

 .Beat FX פונקציית

 דלצ לשימוש חיצוניות ותוכנה חומרה חברו :תלויות בלתי חזרה/שליחה של אפשרות 

 ביישומי שימוש לעשות שבאפשרותכם משמע InterApp תמיכת. םהפנימיאפקטים ה

FX/Instrument ה במכשיר- iPad אפליקציית לדוגמא – שלכם RMX-1000 וירטואלי. 

 

 DVS-ב ותמיכה( פטיפון) Phono כניסות USB ,4 ממשקי 2 .4

 וךלער מוחלט חופש המאפשרות כניסות של גדול מספר כולל DJM-900NXS2 החדש המיקסר

 :לבחירתכם השמע מקור עם מיקסים

 2 ממשקי USB למעברי :העליון בחלקו DJ מחשבי בין חלקים PC/Mac שונים. 

 של בקרה DVS: תוכנת על שליטה בנגנים/בפטיפונים שימוש מאפשר rekordbox™ 

 (.בקרוב) rekordbox dj DVS Plus חבילת באמצעות

 4 כניסות Phone (פונו:) 4 או 3, 2, 1 לערוצים טיפוניםפ 4 עד של חיבור מאפשר. 

 

 



 

5. Pro DJ Link דרך LAN או USB יותר טובים וגמישות היקף להשגת  

 של המפורט במידע עיינו, אחד מקור שיתוףו נגנים 4 עד של לחיבור Pro DJ Link-ב השתמשו

rekordbox™ כולל מתקדמים מאפיינים מספר ופתחו Quantize .גם לחבר באפשרותכם 

 אחרות DJ ובתוכנות rekordbox dj-ב לשלוט מנת על בודד USB כבל זרתבע PC/Mac מחשב

 .הנגנים 4 בכל

 

 

 מקצועי לשימוש איכותיו מחוספס מבנה .6

 .וממושך מסיבי לשימוש בנוי DJM-900NXS2 החדש המיקסר

 פיידר-קרוס Magvel: ולכושר חלקה להפעלה המיועד מהירה תגובה יכולת עם מגנטי 

 .מצוין עמידות

 2 ו' אינץ 1/4 סטריאו שקע: לאוזניות מחברים-MiniPin 3.5 מ"מ. 

 חיבורי RCA חיבור כלמ גבוה צליל איכות לקבלת :זהב מצופים. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 CDJ-2000NXS2 המולטי נגן טכני מפרט

 '.וכו iPhone/iPod touch, Android phone פורמטים/במוצרים תמיכה
 '(וכו HDD/קשיח זיכרון) USB אחסון ירכיב

 CD-R/RW DVD+-R/RW/R-DL,שמע CD תקליטור(, Mac/Windows PC) מחשבים

 WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless בקבצים תמיכה
 (ביט 16/24: ביט עומק, קילוהרץ 44.1/48/88.2/96: דגימה קצב

MP3 
 (ביט 16: ביט עומק, קילוהרץ 32/44.1/48: דגימה קצב)

AAC 
 (ביט 16: ביט עומק, קילוהרץ 16/22.05/4.32.44.1/48: דגימה קצב)

rekordbox™  עבור iPhone :קבצי MP3 ו-AAC בלבד. 

 +USB FAT, FAT32, HFS התקן
 

 Hz ~ 40 kHz 4 תדר תגובת

 115Db לרעש אות יחס
 0.0018% הרמוניום עיוותים כ"סה

 USB USB A ×１, USB B ×１ כניסות

 AUDIO OUT(RCA)×1 יואוד יציאות
DIGITAL OUT（COAXIAL)×1 

 LAN（100Base-TX）×1 נוספים חיבורים
CONTROL(φ3.5 mm mini plug)×１ 

 V rms 2.0 אודיו מתח יציאת
 240V (50 Hz/60 Hz) - 100 חשמל מתח

 W 37 חשמל צריכת
 מ"מ 320 רוחב מ"במ  מקסימליות חיצוניות מידות

 מ"מ 414.4 עומק
 מ"מ 113.2 גובה

 ג"ק 5.7 משקל
 
 

 
 



 

 
 DJM-900NXS2 למיקסר טכני מפרט

 מיקרופון ערוצי x 2, שמע ערוצי x 4 ערוצים

&  x 2 (XLR מיקרופוןLine-In x 4 (RCA ,)Phono x 4 (RCA ,)(, קואקסיאלי) x 4 דיגיטאלית כניסה כניסות
 (TRS x 1 יציאת' אינץ TRS x 1 ,1/4 יציאת' אינץ 1/4

 מוניטור יציאת'(, אינץ TRS 1/4 שקע) Booth x 1 יציאתx 2 (XLR x 1 ,RCA x 1 ,) מאסטר יציאת יציאות
 x( REC OUT) הקלטה יציאת(, מ"מ 3.5 סטריאו מיני שקע', אינץ 1/4 סטריאו שקע) x 1 לאוזניות

1 (RCA ,)דיגיטאלית יציאה (Digital Out )x 1 (קואקסיאלית) 

 חיבור, USB B x 2 ,USB A x 1'(, אינץ TS 1/4 שקע) x 1 חזרה'(, אינץ TS 1/4 שקע) x 1 שליחה נוספים חיבורים
(LAN )x 1 

 96kHz דגימה קצב

 32bit (אנלוגי/דיגיטאלי) D/A ממיר

 24bit (דיגיטאלי/אנלוגי) A/D ממיר

 20Hz ～ 40ｋHz (Line) תדר תגובת

 (Line-Master1) פחות או 0.005% כולל הרמוני צליל עיוות יחס

 NS/ Db105 (Line) יחס

 מ"מ 333 רוחב  מ"במ  מקסימליות חיצוניות מידות
 מ"מ 414.2 עומק
 מ"מ 107.9 גובה

 ג"ק 8.0 משקל

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 REKORDBOX DJ מערכת דרישות

 

 

 

 

 

 

 

Windows 10 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro  (חבילת 
 (לשוק שיצאה ביותר החדשה השירותים

Windows® 7 Home Premium / Professional / Ultimate  (שיצאה ביותר החדשה השירותים חבילת 
 (לשוק
 יותר או Intel® Processer Dual Core 2.0 GHz  מעבד
 יותר או ביט גיגה RAM 4 זיכרון

 (Windows) הפעלה מערכת

Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8  (לשוק שיצאה האחרונה לגרסה מעודכן) 
 יותר או Intel® Processer Dual Core 2.0 GHz  מעבד
 יותר או ביט גיגה RAM 4 זיכרון

 (MAC) הפעלה מערכת

 קשיח כונן '(וכו מוסיקה קבצי לאחסון מקום כולל לא) יותר או ביט מגה 250 של פנוי מקום

 צליל (חיצוני או פנימי שמע כונן' )וכו לאוזניות, לרמקולים שמע יציאת

 USB אחסון לכונן רצועה קבצי לייצא מנת ועל, מיקסר או בקר לחיבור USB 2.0 יציאתב שימוש נעשה
 .קשיח וכונן קי און דיסק כגון

 USB יציאת

FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC מתנגנים מוסיקה קבצי 

 את ולהפעיל ולהוריד ™rekordbox -ב משתמש חשבון לפתוח מנת על האינטרנט לרשת חיבור נדרש
 נההתוכ

 האינטרנט לרשת חיבור

 מסך רזולוציית יותר או  768 × 1280



 

 
 

וממוקמת  1938 –הוקמה ב  פיוניר היא אחת מחברות האלקטרוניקה המובילות בעולם, החברה אשר
מתמחה במחקר, פיתוח וייצור של מוצרי אלקטרוניקה לסביבה הביתית, הרכב,  JAPANבטוקיו 

 והמחשב.
  -בעולם ובישראל בפרט תחת המותג  DJ-כמו כן מובילה החברה כבר שנים רבות את קטגוריית ה

 
עובדים  38,000 –ה למעלה מ החברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה של טוקיו, החברה מעסיק

 מדינות. 30ב 
 
 
 
 
 

 

 
 בתל אביב 13חברת ט.ר אלקטרו סטריאו בע"מ השוכנת ברחוב נוח מוזס 

 . Pioneer Corporation Japanהינה הנציגה הרשמית של חברת 
 Pioneer DJומאז ועד היום מתמחה ביבוא, שיווק, הפצה ושירות למוצרי  1986חברת ט.ר הוקמה בשנת 

 נה ללקוחותיה שנתיים אחריות ושירות.ומק

 

 
 
 

 
 לפרטים נוספים והזמנות

 שי גוטליב
 Pioneer DJ Israelמנהל מותג 

 ת"א 13ט.ר אלקטרו סטריאו בע"מ / יהודה ונח מוזס 
 0505202909נייד   03-6092200פקס   111שלוחה  1-700-700-660טל 

www.tres.co.il  /www.pioneerisrael.co.il  /www.facebook.com/pioneer.dj.israel 
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