
 

 
 תוכנתחדש של קונטרולרים התואמים להדור הגאה להכריז על 

 

 

rekordbox dj לת מספק-DJ’s  גישה למאפיינים שונים הכולליםHot Cues,Sampler ,Slicer ,Sound 

Color FX ,Beat FX ,Beat Jump ואת ה- Pad FX  .בעזרת זמן כל זה מתאפשר הראשון בתעשייה

 .המחשבובזיכרון  (CPUמעבד )ושימוש מופחת בבתעשייה מהיר ביותר  Latency))התגובה 

משקפים את מערך התוכנה בצורה מדויקת וזאת במטרה לאפשר  DDJ-RZ & DDJ-RXדגמים ה

ה פנימית תצוגוזמן אחזור נמוך  בעלי ג'וגיםאינטואיטיביים. וים ביצועים יצירתיהתמצאות מהירה ו

 .מספקים בקרה עם תגובה מהירהה ומיקסר ארבעה ערוצים פדים ביצועיים צבעוניים, מוארת

ומצב של  Sampler Cueם לחצני מדד הביטים, מצבשל הקונטרולרים ההמאפיינים החדשים 

זמן אמת. מדגמיים במקום בלופ הקליט ולנגן בל DJ’s-ל יםהמאפשר שליטה וויסות באופן רציף

לוקח  DDJ-RZ-ה מאוד.איכותי מיקרופון משופרים המספקים צליל  ערוצי 2הדגמים כוללים גם 

-DDJ-אחיו הקטן העם את האפשרויות היצירתיות צעד אחד קדימה, וחולק את כל המאפיינים 

RX ,Crossfader  עו בירושה מגדולים שהגי 'וגיםעם גגבוה מגנטי באיכות-CDJ-2000NXS, OSC 

Sampler מעניק לה-DJ’s   דגימות תללהפעיצירתי חופש (Samples)  או לטעון  –שהוגדרו מראש

בין מחשב  מאפשר מעבר חלקה (USB)כרטיסי קול  2 וכמובן rekordbox dj-ל את דגימות

אמצע ה החל מלהשגיהיו ניתנים  DDJ-RX-ו DDJ-RZהחדשים דגמים ה .DJ-ל DJומחשב או בין 

 .Rekordbox DJ Plus Pack חבילת עםושניהם יגיעו  2015נובמבר חודש 

 

 



 

 RZ-DDJ & RX-DDJמאפיינים מרכזיים 

 rekordbox dj התוכנהמראה את  משקףההקונטרולר  .1

מתוכננים ובנויים כך שביכולתם להעביר שילוב  DDJ-RZ  &DDJ-RX-ה

 .rekordbox dj עם תוכנת מאודתגובה מהירה והדוק 

   

 :RGBצועיים פדים בי

 Hot Cues ידייבאופן מקשיח המפעילים  גומי יםעשויפדים ביצועיים  16

 .Pad FXהלהיט החדש ו Slicerמוגדרים, 

 



 

 איכותי מיקסר ארבעה ערוצים

DJ’s  הנגנים ביכולים לנגן עם כל ארבעת- rekordbox dj , כל ערוץ מכיל

בקרה טובה  במטרה להשיג trim pots-את מדדי גובה הצליל שלו ואת ה

כולל שתי  –כניסות ויציאות של עוד יותר. נוסף על כך, מספר גדול 

קונטרולרים ה –( Booth Out) מוניטור( ויציאת Master Outיציאות ראשיות )

 .עצמאייםניתנים גם לשימוש בתור מיקסרים 

 

 

 ואפקטיםתכונות של  רבלמספר הירה גישה מ .2

יחד עם , rekordbox dj-באפקטים ת מספקים בקרקונטרולרים שני ה

אפשרות גדולה יותר של בחירה   DJ’s-ות למעניקה נוספותפונקציות 

עם אור אחורי  RGB צבעוניות LEDנוריות  יםמכילפדים ביצועיים יצירתית. 

, בעוד Hot Cues-ולשונים המספקות יכולת התייחסות חזותית למצבים 

קול הדגימה  לשלוט בעוצמת DJ’s-( מאפשר לVelocity Modeשמצב )

 בעזרת מידת הלחץ שהם מפעילים.

PAD FX: DJ’s  י שימוש בכל דרבות על י אפקטיםיכולים ליצור שרשראות

 .הפדים 16

Sound Color FX: של דגם  אפקטיםארבעת לחצני הDDJ-RZ  מוגדרים

יפעיל את  DDJ-RX" בעוד שדגם Filter -ו  Space ,Jet ,Pitch" מראש על

 .Filter-ו Noise ,Crush ,Pitch -פונקציות ה

                  

 



 

3. Sequencer חדש: 

שליטה הם הראשונים הכוללים  rekordbox DJ-קונטרולרים התומכים ב

 .)שוב ושוב( לופלהקליט, ולנגן ב יםהמאפשרו, Sequencer-מדויקת על ה

                       

 

Release FX :DJ’s  ם באמצעות מורכביאפקטים יכולים לצאת מדפוסי

 .Vinyl Brake ,Echo ,Back Spinה בין בחיר

Beat FX: DJ’s  יכולים לבחור לכל היותר בשלושהBeat FX  מוגדרים של

התוכנה, ולאחר מכן לסובב את החוגה במטרה להפעיל את המדדים של 

 .Beat FX -כל אחד מה

 

Quantized Beat Jump: מאפשר ל-DJ’s  לדלג אחורה או קדימה

 יטים שהם רוצים.במספר הב

 

 

מאפשר המשך  Slip, מצב CDJ-2000NXSבירושה מדגם  עבר: Slipמצב 

, ולאחר מכן מחזיר את Scratchאו  Loop ,Reverseשקט של הנגינה בזמן 

 המוסיקה לנקודה הנכונה.

 



 

 של כניסות ויציאותמספר רב  .4

כוללים מספר רב של כניסות  DDJ-RZ & DDJ-RX קונטרולרים החדשיםה

תחבר למחשבים ניידים, את הגמישות לה DJ’s-אות במטרה להעניק לויצי

בתור מיקסרים קונטרולרים פטיפונים ולעשות שימוש ב/  CDJ נגני

 (Booth) מוניטור מרכזיות ויציאת( Master). ביחד עם שתי יציאות עצמאיים

 .PAמבטיחים חיבורים איכותיים מאוד עם מערכות  הדגמים אל

 

 

 

 םנוספימאפיינים  .5

 איכות מבנה מקצועית 

 באיכות גבוההים שמע חשמלי ימעגל 

  כוונון עקומתCrossfader 

 CH Fade Start 

 Needle Search 

 2 תוכניסת מיקרופון איכותי 

 תכולל מפתח רישיון לבקר DVS 

 

 



 

 RZ-DDJ-בלעדיים למאפיינים 

I. OSC Sampler  בהתאמת אישית סמפליםלהפעלת 

 תארבעהחליף את ל DJ’s-מאפשר להצלילים כולל דוגם  DDJ-RZ-ה

( וצופר Siren, סירנה )Sine(, Noiseרעש ) –צלילים מוגדרים מראש ה

(Horn )–  עודיתיי באמצעות שימוש בחוגהעוצמת הסאונד ולווסת את. 

II. 2  יציאותUSB למעברים חלקים בין תקליטנים 

 ובחלק ותהכניסלהחלפת  יםמתג+  USBשני כרטיסי קול וממשקי 

במטרה וזאת מחשבים ניידים במקביל  2-חיבור ל ותאפשרהעליון, מ

 שונים. DJ’sלאפשר מעבר חלק בין 

III. Crossfader  חזקעמיד ומגנטי 

שתי ידיות  בקרה חלקה ויציבה.למגנטי  Crossfader-מצויד ב DDJ-RZ-ה

(, בעוד שהמערכת המגנטית נטולת המגע faderמתכת תומכות במדהה )

 .קליקים 1,000,000-יותר מנועדה לשרוד 

IV.  נוספיםמאפיינים 

 פונקציית כוונון תחושת ה- Jog מאפשרת ל-DJ’s  להגדיר את ההתנגדות

 .המועדפת עליהם

 P-Lock Fader Cap  את יציאתו הבלתי רצויה של ראש הסלייד אפילו מונע

 .נרגטייםבביצועים א

 



 

 DDJ-RZ / DDJ-RXשל   םייטכנ יםמפרט

 DDJ-RZ DDJ-RX 

 rekordbox dj rekordbox dj תוכנה

 CD/Line x 4 (RCA) יציאות קלט

Phono x 2 (RCA) 

 x 2מיקרופון 

(XLR  ושקעTRS  אינץ'  1/4בגודלx 

 x 1אינץ'  1/4בגודל  TRS, שקע 1

CD x 2 (RCA) 

Line/Phone x 2 (RCA) 

 x 2מיקרופון 

(XLR  ושקעTRS  אינץ'  1/4בגודלx 1 ,

 x 1אינץ'  1/4בגודל  TRSשקע 

 x 2יציאה ראשית  טיציאות פל

(RCA x 1 ,XLR x 1,) 

 TRS 1/4)שקע  Booth x 1יציאת 

 אינץ'(

 x 2יציאת מוניטור לאוזנייה 

, שקע 'אינץ 1/4קדמי  TRS)שקע 

 מ"מ( 3.5מיני סטריאו 

 x 2יציאה ראשית 

(RCA x 1 ,XLR x 1,) 

 TRS 1/4)שקע  Booth x 1יציאת 

 אינץ'(

 x 2יציאת מוניטור לאוזנייה 

אינץ', שקע  1/4קדמי  TRS)שקע 

 מ"מ( 3.5מיני סטריאו 

 x 1( B)סוג  x 2 USB( B)סוג  USB יציאות אחרות

 קילוהרץ 20הרץ ~  20 קילוהרץ 20הרץ ~  20 תגובת תדר

 (PCאו פחות ) 0.003% (PCאו פחות ) 0.002% יחס עיוות הרמוני כולל

 (PCר )דציבלים או יות 107 (PCדציבלים או יותר ) S/N 111יחס 

 מידות מרביות

 עומק( xגובה  x)רוחב 

870 x 98.4 x 419.5 664 מ"מ x 70.4 x 353.4 מ"מ 

 ק"ג 5.8 ק"ג 10.7 משקל היחידה

 

 

 REKORDBOXדרישות מערכת להפעלת תוכנת 

 / Windows 10 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 / Windows 8 Pro (Windowsמערכת הפעלה תואמת )

Windows 8   )חבילת השירות האחרונה שיצאה לשוק( 

Windows® 7 Home Premium / Professional / Ultimate 

 )חבילת השירות האחרונה שיצאה לשוק(

 גיגה הרץ או יותר 2.0עם ליבה כפולה  ®Intelמעבד 

 גיגה ביט או יותר 4בנפח  RAMזיכרון 

 

 מגה ביט או יותר 250קום פנוי של מ כונן קשיח

 מקום לאחסון קבצי מוסיקה וכו'()לא כולל 

 יאת שמע לרמקולים, לאוזניות וכו'יצ קול )סאונד(

 )מכשיר שמע פנימי או חיצוני(

נעשה שימוש לחיבור בקר או מיקסר, ולייצוא  USB 2.0בממשק  USBממשק )שקע( 

 כגון דיסק און קי וכונן קשיח. USBקבצי רצועות שירים לרכיב אחסון 

 MP3, AAC, WAV, AIFF, ALAC, FLAC ם לנגינהקבצי מוסיקה נתמכי

 rekordboxנדרשת גישה לאינטרנט על מנת ליצור חשבון  חיבור לאינטרנט

 ועל מנת להוריד ולהפעיל את התוכנה

 ויותר  x 768 1280רזולוציה של  רזולוציית מסך

 

 

 

 



 

 
 

וממוקמת  1938 –ה ב פיוניר היא אחת מחברות האלקטרוניקה המובילות בעולם, החברה אשר הוקמ
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 –לה מ החברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה של טוקיו, החברה מעסיקה למע

 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 

 קוחותיה שנתיים אחריות ושירות.ומקנה לל

 

 
 
 

 
 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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