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Controlador DJ com interface áudio de 4 E/S  
 

Controlador DJ inovador com áudio integrado para estúdio & ao vivo 
 
DESCRIÇÃO 
Controlador DJ metálico de deck duplo com áudio dedicado para DJing digital 
 
ALVO 
Disco-jóqueis avançados & profissionais 
 
CARACTERÍSTICAS-CHAVES 
1 – Equipamento completo para DJing no computador: Controlo de dois decks 
com áudio integrado para DJ 

 Tudo o que precisa para ser o anfitrião da festa 
2 – Grande superfície de controlo para um desempenho impressionante 

 Superfície grande: 350 x 252 x 68 mm 
 Controlos espaçados para deixar os D à vontade enquanto mistura 

3 – Controlador metálico: Chapa de alumínio em cima, folha de aço na base 
 Caixa sólida em metal, pronta para uma utilização intensiva 
 Toque metálico: a sensação única do equipamento analógico aliada ao 

poder das ferramentas de mistura digital 
4 – Controlos profissionais de DJ ao alcance das pontas dos dedos 

 2 rodas + 6 faders + 12 botões giratórios + 46 botões de pressão 
 Controlos precisos para todo o tipo de misturas 

5 – Seguro e fiável: Hardware e software de alta qualidade 
 Hardware seguro: superfície metálica, pés antiderrapantes, áudio dedicado 
 Controladores perfeitos: ASIO e Core Audio desenvolvidos pela Hercules 
 Software estável: VirtualDJ 5 DJC Edition  

6 – Software incluído 
 VirtualDJ 5 DJC Edition, versão para PC/Mac 

Integração total da DJ Console Rmx nos comandos do VirtualDJ 5 DJC 

 

 
 

 
 
Áudio para DJing 
- Entrada Mic para talkover 
- Saída de auscultadores 
- 2 saídas estéreo 

 4 saídas mono de 
jaque de ¼” a +4 dBu 
para dispositivos pro  

 4 saídas mono RCA a 
-10 dBv para material 
de consumo 

- 2 entradas estéreo 
 Ligue & misture sons 

externos com 
ficheiros MP3 

 
Caixa Metálica 
- Folha de alumínio no topo 
- Folha de aço na base 
 
Controlos Confortáveis 
- 35 x 25 cm 
- Mistura confortável 
- Controlos espaçados 
 

 
 

 
 

 

Requisitos Mínimos para PC 
CPU 1 GHz ou mais / 512 MB RAM 
Windows® XP/Vista® (32/64 bits) 
Requisitos Mínimos para Mac 
CPU 1,5 GHz ou mais / 512 MB RAM 
Mac OS® 10.4 / 10.5  
 
Códigos 
Referência interna: 4780474 
Cód. barras internac.: 3362934737108 
Cód. barras EUA/CA: 663296412799 

Especificações 
Consola de mistura USB com interface áudio 
- 2 saídas estéreo / 2 entradas estéreo 
- Entrada de microfone 
- Saída de auscultadores para controlo 
 
Grande zona de controlo e bolsa de viagem 
 
Contr. áudio: - ASIO®/WDM® no Windows® 
                     - CoreAudio® no Mac OS X® 
Modo controlo: - MIDI & DirectInput® no PC 

 - CoreMIDI® no Mac OS X® 
Interface USB 
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Visão global (1/2) 
 

Painel Superior 
 

 
 
- 2 jog wheels para navegar na música, acelerar ou abrandar as faixas e fazer scratch 
- 1 crossfader e 3 faders de volume 
- 2 pitch faders 
- 2 x 3 botões para definir o pitch: 2 para Master Tempo, 2 para Auto-Sync e 2 para restauro do pitch 
- 2 x 3 botões para controlar a reprodução (Play / Cue / Stop) 
- 2 x 2 botões Rewind / Fast Forward para navegar nas faixas de áudio carregadas 
- 2 x 3 botões Equalizer e 2 x 3 botões Kill 
- 2 x 6 botões para loops, funções Pitch Bend, efeitos e modo Sampler 
- 1 botão para trocar as jog wheels no modo Scratch 
- 4 botões de direcção (Up / Right / Down / Left) para navegar nos menus e 2 botões para carregar as 

faixas nos decks 
- 2 botões Gain e 2 botões para atribuir fontes de áudio externas no deck 
- 1 botão Balance 
- 1 botão de volume + 1 interruptor do microfone + 1 conector mono de jaque de ¼'' para o microfone 
- 2 botões Cue Select + 1 botão Cue-Main de controlo + 1 botão para auscultadores + 1 conector de jaque 

de ¼" para auscultadores 
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Visão global (2/2) 

Painel Posterior 
 

 
 

 
 
2 saídas estéreo independentes 

 4 conectores RCA com nível de -10 dBv para ligar um sistema estéreo, gravador ou deck de mistura 
 4 conectores mono de jaque de ¼'' com nível de +4 dBu para ligar um amplificador ou altifalantes PA 

2 saídas estéreo independentes via 4 conectores RCA, com selector do nível de entrada de áudio: linha / fono 
 Ligue qualquer fonte de áudio analógico às entradas, 
 Se as fontes de áudio forem gira-discos de vinil no nível fono, ligue os cabos de terra dos gira-discos 

nos parafusos de ligação à terra da DJ Console Rmx. 
Conector USB para ligação a um PC (USB 2.0 ou 1.1) ou Mac (USB 2.0). 
 
 
Painel Frontal 
 

 
 
Entrada mono de jaque de ¼'' para microfone 
Saída estéreo de jaque de ¼'' para auscultadores 



A Hercules DJ Console Rmx tem uma garantia de dois (2) anos. 
Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP e Windows® Vista™ são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos 

Estados Unidos e/ou noutros países. VirtualDJ® é uma marca registada da Atomics Productions. Apple®, o logótipo Apple e Mac OS® são marcas registadas da Apple Computer, Inc. Todas as 
outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidos e pertencem aos respectivos proprietários. As ilustrações não são vinculativas. 

 
 

 

 

 
Diferenças entre a DJ Console Rmx & DJ Console Mk2 (1/2) 

 

Diferenças mecânicas entre a DJ Console Rmx e a DJ Console Mk2 
Caixa 
A caixa da DJ Console Rmx é de metal – chapa de alumínio em cima, folha de aço na base –, enquanto a da DJ 
Console Mk2 é em plástico. 
 
Tamanho 
A DJ Console Rmx apresenta uma superfície de mistura de 875 cm2, ao passo que a superfície de mistura da DJ 
Console MK2 tem 470 cm2 – por conseguinte, a DJ Console Rmx oferece mais espaço para misturar. 
 
Desenho antiderrapante 
A DJ Console Rmx possui quatro pés grandes, com uma superfície antiderrapante total de 37 cm2, enquanto a DJ 
Console Mk2 tem seis almofadas antiderrapantes menores, com uma superfície antiderrapante total de 4,7 cm2. 
A DJ Console Rmx pesa 3,2 kg, ao passo que a DJ Console Mk2 pesa 1,15 kg. 
 
Capacidade de montagem em rack 
A DJ Console Rmx possui quatro orifícios para parafusos (dois no painel esquerdo e dois no direito) para fixar 
orelhas opcionais de montagem num rack 6U, enquanto a DJ Console Mk2 não pode ser montada em rack. 
 
 
Teclas dos controlos: diferenças entre a DJ Console Rmx e a DJ Console Mk2 (1) 
Tempo de resposta 
As teclas de controlo na DJ Console Rmx têm tempos de resposta mais curtos do que as da DJ Console MK2. 
As capas dos botões de pressão da DJ Console Rmx são feitas de materiais duros, que conferem tempos de 
resposta mais rápidos do que os botões em borracha macia da DJ Console Mk2. 
 
Diminuição do pitch 
Na DJ Console Rmx, o pitch é controlado via dois pitch faders dotados de um detentor central, como nos leitores de 
CD e de discos de vinil, ao passo que a DJ Console Mk2 tem dois codificadores giratórios para definir o pitch. 
 
Definição do volume 
A DJ Console Rmx inclui cinco controlos para ajustamento do volume (três faders de volume + dois botões Gain), 
enquanto a DJ Console MK2 dispõe unicamente de dois faders de volume. 
 
Equalização 
A DJ Console Rmx possui seis botões Kill além dos seis botões de equalização, ao passo que a DJ Console Mk2 
não dispõe de botões Kill. 
 
Navegação 
A DJ Console Rmx tem quatro teclas de direcção (Up / Right / Down / Left) para navegar nas listas de música 
(estas teclas combinam-se com as jog wheels para navegar em listas de música extensas), enquanto a DJ Console 
Mk2 possui uma minialavanca que permite navegar nos menus. 
 
Pré-visualização 
A DJ Console Rmx permite ao DJ definir pré-visualizações por meio de dois botões Cue Select (um por deck) e de 
um botão giratório Cue to Mix, semelhante aos decks de mistura analógicos, ao passo que a DJ Console Mk2 tem 
um interruptor de quatro posições (Deck A / Deck B / Mix / Split) 



A Hercules DJ Console Rmx tem uma garantia de dois (2) anos. 
Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP e Windows® Vista™ são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos 

Estados Unidos e/ou noutros países. VirtualDJ® é uma marca registada da Atomics Productions. Apple®, o logótipo Apple e Mac OS® são marcas registadas da Apple Computer, Inc. Todas as 
outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidos e pertencem aos respectivos proprietários. As ilustrações não são vinculativas. 

 
 

 

 

 

Diferenças entre a DJ Console Rmx & DJ Console Mk2 (2/2) 
 

Teclas dos controlos: diferenças entre a DJ Console Rmx e a DJ Console Mk2 (2) 
Botões Play e Cue 
A DJ Console Rmx inclui seis botões (dois conjuntos de botões Play / Stop / Cue), enquanto a DJ Console 
Mk2 apresenta quatro botões (dois conjuntos de botões Play e Cue); por conseguinte, a DJ Console Rmx 
permite interromper a reprodução sem perder o cue point. 
 
Jog wheels 
As jog wheels da DJ Console Rmx têm o triplo da precisão das da DJ Console Mk2, e a sua resistência pode 
ser ajustada. 
 
Funcionalidades de áudio 
Saídas de linha 
A DJ Console Rmx oferece dois formatos de saída de linha de quatro canais: quatro saídas mono de jaque de 
¼'' com nível de +4 dBu (para amplificadores e altifalantes PA) e quatro saídas RCA com nível de -10 dBv 
(para decks de mistura e sistemas de alta-fidelidade), enquanto a saída de quatro canais da DJ Console Mk2 
inclui quatro saídas RCA com nível de +4 dBu e duas saídas estéreo de jaque de 1/8'' com nível de +4 dBu. 
 
Conectores para microfones e auscultadores 
Os conectores para microfones e auscultadores da DJ Console Rmx encontram-se nos painéis superior e 
frontal, estando os botões de controlo no painel superior, o que confere maior flexibilidade do que a DJ 
Console Mk2, a qual dispõe apenas de conectores para microfone e auscultadores no painel frontal. 
 
Software 
Versão do VirtualDJ 
A DJ Console Rmx inclui o VirtualDJ 5 DJC Edition para PC/Mac, enquanto a DJ Console Mk2 vem com o 
VirtualDJ 3 DJC Edition. 
 
MIDI Mapper 
A DJ Console Rmx é compatível com o Hercules MIDI Mapper, uma aplicação de software que possibilita aos 
utilizadores MIDI avançados atribuir outros controlos MIDI às teclas da DJ Console Rmx. O Hercules MIDI 
Mapper destina-se aos programadores, não aos utilizadores normais, visto que o software DJ padrão permite 
mapear os controlos sem ser preciso alterar comandos MIDI. 
 
Portabilidade 
Bolsa 
A DJ Console Rmx vem com uma bolsa de transporte completa, na qual é possível transportar a DJ Console 
Rmx para toda a parte; esta bolsa substitui a protecção & correia que acompanha a DJ Console Mk2. 
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Ligações da DJ Console Rmx (1/2) 
 

Ligação USB 
A DJ Console Rmx liga a um PC ou Mac através da porta USB. O barramento USB precisa da alimentação 
integral; se o DJ quiser ligar a DJ Console Rmx a um barramento USB de baixa potência, tem de usar um 
concentrador USB equipado com um adaptador de alimentação. 
A DJ Console Rmx possui o seu próprio cabo USB de 2,0 m. 
 
Saídas de áudio 
 
Saída de quatro canais = 2 saídas estéreo 
Com o VirtualDJ 5 DJC Edition, as saídas 1-2 reproduzem a mistura, a música que o DJ passa para o público, 
enquanto as saídas 3-4 reproduzem a pré-visualização, a música que ele ouve nos auscultadores, bem como 
uma pré-visualização em altifalantes de campo próximo se o DJ estiver numa cabina longe da pista de dança. 
Com software que não o VirtualDJ 5 DJC Edition (VirtualDJ 5 Pro ou Traktor 3 DJ Studio, por exemplo), é 
possível definir separadamente as saídas 1-2 e 3-4, isto é, dividir o sinal de modo que as saídas 1-2 e 3-4 
reproduzam a música do deck esquerdo (deck A) e deck direito (deck B), respectivamente, da DJ Console 
Rmx. Esta divisão permite misturar várias fontes de áudio num deck de mistura externo. 

4 saídas RCA 
O nível de saída RCA, -10 dBv, é para sistemas estéreo, altifalantes multimédia e mesas de mistura. 
4 saídas mono de jaque de ¼'' 
O nível de saída do jaque de ¼'', +4 dBu, é indicado para amplificadores PA e altifalantes activos. 

 
 
Saída de auscultadores 
As saídas de auscultadores, jaques estéreo de ¼'', situam-se nos painéis frontal e superior. Há apenas uma 
saída de auscultadores activa de cada vez: ligar os auscultadores ao painel superior silencia a saída de 
auscultadores do painel frontal. A saída de auscultadores destina-se a auscultadores de baixa impedância 
(até 100 ohms). Se o nível de impedância dos auscultadores for mais alto, estes funcionarão, mas é provável 
que o volume dos auscultadores seja demasiado baixo para pré-visualizar áudio junto à pista de dança. 
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Ligações da DJ Console Rmx (2/2) 
 

Entradas de áudio 
 
Entrada de quatro canais = 2 entradas estéreo 
As entradas 1-2 podem receber a fonte de áudio externa reproduzida no deck esquerdo da DJ Console Rmx, 
desde que o DJ prima o botão “Source 1”. 
As entradas 3-4 podem receber a fonte de áudio externa reproduzida no deck direito da DJ Console Rmx, 
desde que o DJ prima o botão “Source 2”. 
A(s) fontes(s) externa(s) pode(m) ser (uma) fonte(s) estéreo analógica(s), como gira-discos de vinil, leitor(es) 
de CD, leitor(es) de MP3 ou caixa(s) de ritmo. 
Para ajustar o volume desta fonte de áudio externa, o DJ pode rodar os botões Gain existentes no deck A ou 
deck B da DJ Console Rmx. 

 
 

 
 
Interruptores Phono / Line 
O nível de saída da maioria das fontes de áudio analógico externas é um nível de linha; como tal, quando é 
utilizada uma destas fontes de áudio, tem de se regular o interruptor para a posição “Line”. Se a fonte de 
áudio analógico externa for um gira-discos de vinil, pode ser preciso regular o interruptor para a posição 
“Phono”: o nível de saída do gira-discos é fono quando este apresenta um cabo fino de ligação à terra, além 
das saídas esquerda e direita do sinal. 
 
Entrada de microfone 
As entradas de microfone, jaques mono de ¼'', situam-se nos painéis frontal e superior. Há apenas uma 
entrada de microfone activa de cada vez, pelo que ligar um microfone ao painel superior silencia a entrada de 
microfone do painel frontal. 
A entrada de microfone destina-se a microfones de baixa impedância (até 100 ohms). Se o nível de 
impedância do microfone for mais alto, este funcionará, mas é provável que o volume desta entrada de 
microfone seja demasiado baixo. 
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Perguntas mais frequentes (FAQ) 
 
 
 

1) A DJ Console Rmx foi concebida unicamente para PC ou para PC e Mac? 
A DJ Console Rmx foi concebida e inclui controladores & o software VirtualDJ 5 DJC Edition para: 
- PC (Windows XP, Windows Vista, a 32 e 64 bits)  
- Mac (Mac OS 10.4 (Tiger) e Mac OS 10.5 (Leopard)). 
 
2) Posso usar a DJ Console Rmx sem um computador? 
Não, a DJ Console Rmx requer um computador. A DJ Console Rmx é um deck de mistura virtual: a mistura é 
processada no software DJ, ao passo que a DJ Console Rmx controla a mistura e fornece as entradas/saídas de 
áudio analógico. 
 
3) A DJ Console Rmx precisa de uma porta USB 2? 
A DJ Console Rmx é compatível com portas USB 2 de alta velocidade (designadas anteriormente USB 2.0) e USB 
2 à máxima velocidade (anteriormente conhecidas como USB 1.1). 
 
4) A DJ Console Rmx precisa de um barramento USB com ligação à corrente? 
Sim, a DJ Console Rmx é alimentada pela energia do barramento USB, daí ser necessário um barramento USB 
com ligação à corrente (5 V, 450 mA) para a DJ Console Rmx. Se surgir a mensagem de erro “USB Power 
Surge/Pico de tensão na porta USB” quando liga a DJ Console Rmx: 
− O computador continua a alimentar o barramento, pelo que pode ignorar a mensagem, 
− Ou o computador desliga a porta USB, como tal deve remover os auscultadores e o microfone e reiniciar o 

computador com a DJ Console Rmx já ligada à porta USB, 
− Ou tem de ligar a DJ Console Rmx ao computador através de um concentrador USB dotado de um adaptador 

de alimentação independente. 
 
5) A DJ Console Rmx suporta outro software DJ além do software incluído? 
Sim, a DJ Console Rmx é compatível com todo o software de DJing que suporte controlos MIDI (visto a DJ Console 
Rmx ser um controlador MIDI), excepto as aplicações de software intencionalmente bloqueadas fornecidas num 
número limitado de dispositivos compatíveis.  
 
6) Qual é o significado de “Rmx” no nome “DJ Console Rmx”? 
Rmx significa Remix. 
 
7) Quais são as principais diferenças entre o VirtualDJ 5 DJC Edition e o VirtualDJ 3 DJC Edition? (1/2) 
O VirtualDJ 5 DJC Edition é uma versão mais recente do que o VirtualDJ 3 DJC Edition. O VirtualDJ 5 DJC Edition 
está talhado à medida da DJ Console Rmx; comparado com o VirtualDJ 3 DJC Edition, dispõe de várias funções 
novas, enquanto outras foram removidas. As principais alterações são: 
- Escala de pitch ajustável: ajuste a escala do pitch fader para 5%, 8%, 10%, 12%, 16%, 20%, 25%, 33%, 50% 

ou 100%. Quanto menor é a escala, maior é a precisão, mas isto limita o número de faixas que podem ser 
sincronizadas com a música em reprodução segundo faixas de música que apresentem taxas BPM idênticas. 

- Novo modo Loop: defina um ponto Loop in / Loop out no VirtualDJ 5 DJC Edition e escolha o número de loops. 
- Nova função Stop: além da função Pause (que interrompe a reprodução e insere um cue point na posição 

actual), o VirtualDJ 5 acrescenta uma função Stop, que pára a reprodução sem perder o cue point existente. 
- Novo modo Sampler: o VirtualDJ 5 DJC Edition permite guardar e reproduzir duas amostras nos botões da DJ 

Console Rmx e definir o volume dessas amostras nas jog wheels. 
- Efeitos na entrada de microfone: Flanger, Chorus, Reverb, Pitch shifting. 
- Listas pessoais do iTunes: o VirtualDJ 5 DJC Edition permite aceder às listas pessoais do iTunes, ao passo que 

o VirtualDJ 3 DJC Edition só dá acesso às faixas de música do iTunes. 
A actualização online do VirtualDJ 5 DJC Edition para o VirtualDJ 5 Pro custa USD 149 (+ IVA à taxa local). 
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