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  HET OORDEEL

 •  werkt en klinkt goed
 •  prima loopfunctie
 •  usb-poort aanwezig voor media

 •  geen key adjust-optie
 •  cd’s willen er soms niet snel in

+

–

door Ruud Lekx > ruud@interface.nl

De CDJ-typeaanduiding wordt natuurlijk 
al jaren door Pioneer gebruikt. Gemini 
toont hier wel redelijk schaamteloos 

kopieergedrag. De vergelijking met Pioneer 
gaat verder dan de benaming, want ook voor 
het uiterlijk hebben de Gemini-ontwerpers goed 
naar de marktleider gekeken. Nu is de lay-out 
van een dj-cd-speler altijd wel ongeveer gelijk 
(jog in het midden, display boven, pitchfader 
rechts, et cetera), maar toch is duidelijk dat 
Gemini hier het principe ‘beter goed gejat dan 
slecht ontworpen’ volgt. Daarin zijn ze niet de 
enigen.

Hou ’t netjes
De CDJ-600 bevindt zich in het instapsegment 
en heeft een adviesprijs van nog geen 330 
euro. Dat betekent dat hij van goede huize 
moet komen, want in dat deel van de markt 
zijn meerdere kapers op de kust. De behuizing 
voelt in ieder geval stevig aan en voor thuis-
gebruik is de speler zeker sterk genoeg. Het 
jog wheel is lekker groot, maar niet touch 
sensitive. Het display is groot, duidelijk en laat 
onder meer via een rode balk het verloop van 
je track zien.

SPECIFICATIES

• antishockgeheugen
• scratchmode
•  multifunctionele knop 

voor het zoeken in tracks
• usb-aansluiting
• instant start
• seamless loopfunctie
• reloopfunctie
• bpm-tapknop
• pitchbend: +/- 8, 16 en 24%
• frame search
•  kan overweg met fat, fat32 

en ntfs-geformatteerde 
usb-media

INFO

•   Prijs incl: € 329,-
•  Distributie:

Match Audio & Vision,
tel. 0184 685576

•  Internet:
www.matchav.nl
www.geminidj.com

Speler in
de basis
Echt nieuw is-ie niet, maar de Gemini
CDJ-600 cd-speler wordt door de nieuwe 
importeur van het merk nog eens extra in 
het zonnetje gezet. Wat heeft deze speler 
in het instapsegment allemaal te bieden?

Het loopwerk is niet zo heel erg soepel. Het 
is een zogenaamde slot-in, waarbij je soms fl ink 
moet doorduwen om de cd erin te krijgen. Bij 
nadere bestudering blijkt dat je de cd er precies 
goed voor moet houden om ’m in een goed 
glijdende beweging naar binnen te krijgen. Snel 
een disc naar binnen rammen in het heetst van 
je mix, vindt de speler niet echt prettig. Naast 
een loopwerk voor cd’s is er ook een usb-poort 
aanwezig voor usb-sticks en andere usb-media 
waarmee je mp3- en wav-bestanden kunt
afspelen. Een redelijk fl exibel systeem, waar 
bijvoorbeeld ook mp3’s gewoon in folders 
kunnen staan. Via de search- en backknoppen 
scroll je redelijk eenvoudig door alles heen.

In gebruik
De pitchrange van de CDJ-600 is wat beperkt. 
Je kunt kiezen tussen 8, 16 of 24% omhoog 
of omlaag. Geen ramp, want de 100%-optie op 
veel spelers is grappig, maar vaak vanwege alle 
bijverschijnselen nauwelijks bruikbaar. Helaas 
gaat de pitch altijd met het tempo mee; er is 
geen Key Adjust-optie om de pitch gelijk te 
houden terwijl je het tempo verandert. Effecten 
zitten er ook niet op, maar er is wel een aparte 
scratchfunctie. Omdat de speler geen aan-
raakgevoelig jog wheel heeft, moet je deze 
apart activeren. Het werkt aardig, maar stel 
je er, evenals bij veel andere budgetspelers 
trouwens, niet te veel van voor. Een vervanger 
voor vinyl is het zeker niet.

Cueën gaat vrij gemakkelijk bij de CDJ-600 
en je kunt je cuepoints-sample accuraat instellen. 
Helaas heeft men niet het Pioneer-systeem voor 
cueën overgenomen; om over te schakelen 
van Cue naar Play kun je dus niet de cueknop 
ingedrukt houden en op Play drukken. Een 
echt nadeel, want het is zoveel fl exibeler dan 

de cue-knop te moeten loslaten voordat je op 
Play drukt. Verder is de speler voorzien van 
een goede seamless loopfunctie met lekker 
grote loop in-, loop out- en reloop-knoppen 
die gemakkelijk te vinden zijn. 

Sowieso hebben alle functies een eigen knop, 
wat altijd prettig is. Al snap ik niet waarom
je sommige knoppen langer ingedrukt moet 
vasthouden om een functie te activeren, want 
ze hebben geen dubbele functies. 

Conclusie
In de praktijk werkt de CDJ-600 best goed. Er 
zitten ook niet heel veel complexe functies op. 
Het is wat dat betreft echt een basisspeler voor 
het no-nonsensewerk, en je kunt je afvragen wie 
al die extra functies en toestanden nou daad-
werkelijk nodig heeft. Hier zit in principe alles 
op om gewoon lekker te kunnen draaien, en de 
usb-aansluiting maakt ’m een stuk fl exibeler 
dan veel andere, net iets duurdere spelers in 
deze klasse.

Toch zal hij het niet makkelijk krijgen, deze 
Gemini CDJ-600. Hij staat een stapje boven de 
echte instappers van merken als Stanton, DAP, 
Synq of Koolsound, maar de concurrentie is 
moordend op dit gebied. Voor een kleine 330 
euro kan deze speler wel alles wat je nodig 
hebt in een basismachine: een goed werkend 
jog wheel, goede loopmogelijkheden en usb. 
Als dat genoeg voor je is, koop je hiermee 
een prima instapper in de dj-cd-wereld. ■
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