test | Hercules Universal DJ controller met usb of draadloos

De democratische dj

• korte demo
door Hercules
• handleiding

Hercules dj-controllers zijn heel populair, vooral in de lagere prijsklasse.
Met de Universal DJ introduceert Hercules twee nieuwe elementen: je
smartphone en het publiek.
door Ruud Lekx > ruud@interface.nl

D

e vinylrevival mag dan enorm happening
zijn in 2015, bij de dj’s is het voornamelijk digitaal wat de klok slaat. En de
grote merken komen weliswaar met spelers
waarvoor je geen computer nodig hebt,
maar in het instapsegment is de combinatie
laptop-controller nog altijd onverslaanbaar.
Wel wordt met de toegenomen processorkracht ook steeds vaker een tablet of smartphone ingezet in plaats van de computer.
Hercules heeft al veel succes gehad met
controllers en de eigen DJuced software,
maar de markt is inmiddels zo dichtgegroeid
met allerlei budgetcontrollers dat het bedrijf
besefte dat ze met iets nieuws moesten
komen. En dat is gelukt: de mogelijkheden
die deze Universal DJ controller biedt, zijn
uniek en Hercules won er dit jaar dan ook
een CES Innovation Award mee.

DJuced software
In de doos vind je de controller, audiokabel,
usb-kabel en zowaar een papieren handleiding
en de software op een cd. Dus geen gedoe
met downloaden, accounts aanmaken en al
dat soort flauwekul. De cd installeert een

audiodriver en de software, waarna je klaar
bent om te beginnen.
De controller zelf is klein, licht en vooral
dun, wat het gemakkelijk maakt om ’m te
vervoeren. Hij voelt ook lekker stevig aan,
heeft afgeronde hoeken en lekker grote
knoppen en faders. Het uiterlijk is daardoor
wel een beetje grof, maar dat heeft als
voordeel dat je ook met redelijk grote handen
de boel prima kunt bedienen.
Op het gebied van in- en outputs is het
eenvoud troef: outputs voor hoofdtelefoon en
audio, een audio-input, en dan hebben we het
wel gehad. Het is een 2-kanaals controller,
met twee redelijk lange volumefaders, een
crossfader en 3-kanaals eq. Zoals bij meer
budgetcontrollers ontbreekt een gainknop,
wat ik een onbegrijpelijke keuze vindt.
De decks hebben een flinke, lekker aanvoelende jog, play-, cue- en syncbuttons, een
heel korte pitchfader, acht hotcue buttons
en bovenaan buttons voor cue-, fx-, sampleen loopfuncties waarmee de acht buttons
samenwerken. In het midden van de controller
zitten een grote draaiknop, knoppen om de
verschillende modes te selecteren, en loaden previewbuttons per kanaal.
De controller werkt meteen samen met
Hercules’ eigen DJuced software, maar is

SPECIFICATIES
• 2-deck dj-controller
• geschikt voor pc, Mac,
iOS en Android
• geleverd met DJuced (pc/
Mac), DJuced app en
DJuced Master (iOS/
Android)
• ingebouwde audio-interface
• bluetooth-ondersteuning
(smartphone/tablet)
• verlichte knoppen
per deck:
• jogwheel (drukgevoelig,
metalen oppervlak, 11cm
diameter)
• shift, sync, cue, play
• 8 verlichte pads
• 3-bands eq
• volumefader
• pitchfader
• cue
• parameterknop
aansluitingen:
• aux-in (rca)
• mix-out (rca en mini-jack)
• usb
• hoofdtelefoon (6,3mm
stereo-jack)

De mogelijkheden die deze Universal DJ controller
biedt, zijn uniek; Hercules won er dit jaar een CES
Innovation Award mee
ook met alle andere dj-software te gebruiken.
DJuced 4.0 werkt op zich prima, maar het
ontbeert ten opzichte van Traktor of Virtual
DJ toch wel enige zaken. Maar Hercules richt
zich met de Universal DJ natuurlijk niet bepaald
op het edm-superstargenre, en als beginnend
dj kun je met DJuced prima overweg. Het
programma werkt grotendeels hetzelfde als
de grotere concurrentie, zodat je later eventueel vrij eenvoudig kunt overstappen.

(Bijna) draadloos
Wat ik nog niet genoemd heb, is de bluetoothontvanger. Je kunt deze controller namelijk
in combinatie met je smartphone of tablet
gebruiken, waarbij bluetooth wordt gebruikt
voor de communicatie. Er zijn drie modes:
Laptop mode is de gebruikelijke combinatie
van laptop en controller, verbonden via usb.
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In Tablet mode gebruik je een iOS of Android
tablet waar de DJuced software op draait en
waarop je tracks staan, en de controller
werkt dan draadloos via bluetooth. Hij moet
dan wel in het stopcontact worden gestoken
om stroom te krijgen, dus helemaal draadloos is deze combinatie niet. De leukste
mode is de derde: in Multiscreen mode
gebruik je nog steeds computer en laptop
samen, maar kun je de software deels controleren via een Master app op je telefoon (ook
weer iOS of Android).
Dit werkt allemaal prima: telefoon en controller vinden elkaar probleemloos en binnen
het bereik van bluetooth kun je inderdaad als
dj gewoon tussen het publiek gaan staan en
achteloos een nieuwe track instarten. Je
kunt je effecten aansturen en mocht het nou
erg gezellig zijn en je vergeet de tijd, dan
krijg je een melding dat de track bijna afgelopen is, of je kunt met de panic button de
volgende track meteen instarten. Via je
smartphone kun je ook online streaming
services gebruiken in je sets, hoewel dat

natuurlijk vaak niet de allerbeste geluidskwaliteit oplevert.

Interactief dj’en
Erg leuk bedacht is dat je je playlist met je
publiek kunt delen: die kunnen niet alleen je
playlist zien, maar ook stemmen welke
tracks eruit moeten. Zo kun je interactief
dj’en en – misschien nog wel belangrijker –
je bent af van mensen die in je booth komen
zeuren om verzoekjes als je net op het punt
staat om die geweldige overgang in te mixen
waarop je zo lang hebt geoefend. Dit gaat
allemaal via de Master app, die je eventueel
op een tweede scherm kunt draaien.
Het laat wel meteen zien waarop Hercules
zich met deze controller richt: beginners,
het bruiloften- en partijencircuit, de drive-in
disco’s, dat soort werk. Veel serieuze dj’s
‘van naam’ zijn vaak niet zo tuk op verzoekjes. Toch is het wel erg leuk om zo directe
feedback te krijgen van je publiek, want vaak
moet je als dj maar afwachten wat men van

INFO
• prijs incl: € 199,99
• distributie: Total Sonic BV,
0252 629340
• internet:
www.totalsonic.nl
www.hercules.com

je set vindt. In deze app kunnen mensen je
ook korte Twitter-achtige berichtjes sturen.
Dit hele sociale gebeuren werkt overigens
alleen als je de DJuced software gebruikt.

Conclusie
Hercules heeft met deze nieuwe controller
niet alleen een robuuste, prima werkende en
betaalbare controller uitgebracht, maar ook
nog enkele erg leuke en handige gimmicks
toegevoegd. Het gebruik van je smartphone
als extra scherm om de controller en
software te bedienen, is gewoon erg handig.
Of je het hele sociale gebeuren wil gaan
gebruiken, zal sterk afhangen van het circuit
waarin je draait, maar ik kan me voorstellen
dat het een uitkomst kan zijn. ■
HET OORDEEL

+
–

• complete set voor weinig geld
• extra functies voegen echt wat toe
• geen gainknoppen op controller
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