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BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE XDJ-RR 
 
1. Lay-out en functies van de professionele NXS2-opstelling 
De XDJ-RR erft zijn lay-outontwerp en veel van zijn besturingselementen, functies en FX van onze iconische professionele multispeler CDJ-2000NXS2 en 
van onze professionele mixer DJM-900NXS2. Je kunt in rekordbox geanalyseerde nummers rechtstreeks vanaf USB-opslagapparaten afspelen of je pc/Mac 
op de XDJ-RR aansluiten en rekordbox dj, onze professionele dj-applicatie, gebruiken. Je hebt ook de mogelijkheid om de Link Export-modus te gebruiken.  

 
2. Dubbele USB-A-poorten en enkele USB-B-poort 
Sluit je pc/Mac aan op de USB-B-poort aan de achterkant van de XDJ-RR en steek je USB-stick in de dubbele USB-A-poort aan de bovenkant van het 
systeem om naadloos van dj te wisselen. 

 
3. Kleurenscherm van 7 inch 
Blader en selecteer snel en intuïtief nummers via het kleurenscherm van 7 inch, met behulp van het GUI-ontwerp en de grote draaiknop van de CDJ-
2000NXS2-multispeler. Krijg een snelle visuele referentie van nummerinformatie zoals afspeelpositie, BPM en waveforms om nauwkeuriger te mixen en 
scratchen.  

 
4. Dj-bedieningselementen 
Til je sets naar een hoger niveau met voorgeprogrammeerde bedieningselementen voor dj-functies: 

• Hot Cues - markeer verschillende punten in je nummers en speel ze direct vanaf die punten af door op de Hot Cue pads te drukken. Creëer live 
remixes door Hot Cues in unieke sequenties te activeren. 

• Beat Loop - loop een deel van een nummer en de XDJ-RR stelt automatisch het loop-outpunt in op basis van de BPM. Je kunt spontaan loops 
splitsen om je optredens nog creatiever te maken. 

• Slip Loop - activeer Slip Loop om nummers in stilte verder te laten afspelen op de achtergrond wanneer je scratcht of andere dj-functies gebruikt. 
En als je vervolgens klaar bent om het nummer terug in de mix te brengen, begint het vanaf het juiste punt te spelen.  

• Beat Jump - verander moeiteloos het verloop van een nummer door vooruit of achteruit te springen met het aantal beats dat jij bepaalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Mixersectie met professionele FX 
Creëer vloeiende en nauwkeurige mixes met de EQ’s en kanaalfaders, waarvan de curves en frequenties overeenkomen met die van de professionele DJM-
900NX2-clubmixer. Geef je sets meer kleur met FX die afkomstig zijn van deze iconische mixer: 
 

Beat FX - verander het geluid in sync met de beat: 

• Echo  

• Reverb  

• Flanger 
 

Sound Color FX - voeg textuur en spanning toe door simpelweg aan de knop te draaien: 

• Filter 

• Noise 

• Dub Echo  

• Pitch 
 
6. Licht en draagbaar 
Dankzij het draagbare ontwerp kun je de XDJ-RR overal mee naartoe nemen om te oefenen of op te treden. Hij is compact en weegt slechts 5,2 kg, bijna 4 kg 
(43%) minder dan de XDJ-RX2, waardoor hij perfect is om mee te nemen naar het volgende privéfeestje of optreden. 
 
Andere kenmerken 

• Alles-in-éénontwerp voor eenvoudige en snelle installatie 
Sluit de XDJ-RR aan op een stroombron en je luidsprekers of geluidssysteem en je bent klaar voor actie. Je hebt geen kabels nodig tussen de speler- en 
de mixersectie. 
 

• Externe audio-ingang  
Speel muziek af van externe bronnen of mobiele apparaten dankzij de AUX-ingang.  
 

• Link Export-modus voor rekordbox 
Sluit je laptop rechtstreeks aan op de XDJ-RR met een enkele USB-kabel en speel de nummers in je rekordbox-bibliotheek af zonder ze naar een USB-
stick te exporteren.  
 

• Inclusief rekordbox dj-licentiesleutel 
Activeer de bij de XDJ-RR meegeleverde dj-licentiesleutel van de rekordbox (ter waarde van € 139) om gebruik te maken van onze professionele dj-
applicatie. En als je de DDJ-XP1 DJ-subcontroller toevoegt aan je opstelling (apart verkrijgbaar), kun je profiteren van nog meer rekordbox dj-functies en 
je optredens een creatieve boost geven, bijvoorbeeld door de 32 Performance Pads te gebruiken om extra FX te activeren. 

 


