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PRO ÁUDIO TAMBÉM PARA DJs: NUMARK APRESENTA 

A INTERFACE DE ÁUDIO DJ | iO 2 USB  
 

O DJ | iO 2 oferece preço acessível, gravação de áudio em  
24-bit/44.1 kHz, de simples conexão e fácil de usar.   

 
  
Cumberland , RI (23 de janeiro de 2014) – A Numark apresenta a nova interface de áudio 
para DJs. De fácil utilização, a DJ | iO 2  pode  ser utilizada com qualquer controlador que não 
ofereça interface de áudio. A nova DJ | iO 2 - uma versão atualizada e melhorada do DJ | iO - é 
ainda mais acessível que a versão anterior, e inclui a capacidade de enviar os sinais de 
microfone e mix para gravação em um computador. 
 
"Além dos novos recursos de roteamento, nós também fizemos da DJ | iO 2 uma interface 
ainda mais compacta", disse Chris Romano, Gerente de Produtos da Numark. "Tanto em 
tamanho como em preço, agora ficou muito mais fácil de encaixar a DJ | iO 2 no setup do DJ." 
 
A DJ | iO 2 não requer drives, é alimentada via USB, inclui uma saída de 1/4” para fone de 
ouvido com controle de volume, saídas master RCA, entrada de 1/4” para  microfone, latência 
ultra- baixa,  projetado para trabalhar em tempo real.  
A Numark apresentará o DJ | iO 2 no Pavilhão A, Estande 6700, na NAMM Show 2014, entre 
23-26 de Janeiro, em Anaheim, Califórnia. 
 
Para mais informações, visite numark.com/WNAMM2014 
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Sobre a Numark: 
Continuamente a primeira a adotar e incorporar novas tecnologias, a Numark é líder mundial em equipamentos profissionais de 
áudio para DJ, possibilitando que os DJs da atualidade combinem recursos clássicos com produtos absolutamente revolucionários. 
Ao longo dos seus 40 anos de história, a Numark criou mais de 30 produtos premiados como ‘industry firts’, dentre eles o DM1775, 
primeiro mixer para DJ com sampler incorporado; o CD6020, o primeiro leitor de CD duplo; o MixDeck Quad, o primeiro controlador 
MIDI para DJ; o NS7, o primeiro controlador para DJ com plataformas giratórias motorizadas. A Numark é orgulhosamente um 
membro da família inMusic Brands. Para mais informações, visite numark.com. 
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