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TECNOLOGIA EXCLUSIVA JOHNSON 

Na Johnson Health Tech, investimos em tecnologia 

avançada que redefine completamente a experiência 

de exercício. Esses recursos úncios são exclusivos 

de nossos produtos premium, para que você 

não os encontre em nenhum outro lugar.

CLIMBMILL

ESTRUTURA ClimbMill

SISTEMA DE RESISTÊNCIA Freio de Indução de Força Exata - Exact Force Induction Brake

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA 25 Níveis, electrônica

DEGRAUS POR MINUTO 24-137 DPM

ALTURA DO MOVIMENTO 
DO DEGRAU

26.7 cm / 10.5"

ALTURA DO DEGRAU 14.3 cm / 5.6"

PROFUNDIDADE DO DEGRAU 23 cm / 9"

LARGURA DO DEGRAU 40.2 cm / 15.8"

EXTRAS
Control Zone, suporte para garrafa de água, manoplas com 
sensor de frequência cardíaca e controles de alcance

DIMENSÕES 135 x 72 x 190 cm / 53" x 28" x 75"

PESO DO PRODUTO 128.5 kg / 283 lbs.

PESO DO USUÁRIO
Mínimo: 45 kg / 99 lbs.
Máximo: 136 kg / 300 lbs.

PAINEL
Escolha entre as três opções de painéis para personalizar sua 
experiência de treino. Veja o verso para mais informações.

Projetada para os entusiastas do fitness que queiram queimar mais 

calorias enquanto tonificam a parte inferior do corpo a cada passo, a 

nossa ClimbMill oferece um treino de escalada de escadas natural, com 

qualidade de academia que se adapta ao seu espaço. Conte com uma 

operação suave e perfeita, design feito para durar e uma estrutura que se 

adapte confortavelmente a academia de sua casa, condomínio ou hotel.

Um melhor treino 
desde o início

O Exact Force Induction 
Brake oferece mudanças 
instantâneas, suaves e 
precisas de velocidade de 
passo com o pressionar 
de um botão, e sem partes 
móveis, é mais silencioso 
e mais durável também.

Nosso sistema de conectividade 
ViewFit integrado envia
dados de treino para os 
aplicativos de fitness e 
ferramentas que você já 
usa. Também facilita o 
compartilhamento de dados nas 
suas redes sociais favoritas.



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais informações sobre Matrix Fitness: br.matrixfitness.com | 19. 2107.5300 4.8

PAINÉIS

DISPLAY 16" class HD touchscreen 10" class touchscreen 8.5" Extra-wide blue LCD

PROGRAMAS   (11)   (10)   (5)

HABILITADO COM BLUTOOTH

CAIXA DE SOM   (5W)   (3W)

PORTA USB

APPS (VEJA AO LADO)

VIRTUAL ACTIVE INTEGRADO

CONECTIVIDADE VIEWFIT

FREQUÊNCIA CARDÍADA 
WIRELESS

FITA POLAR® HR 
STRAP INCLUÍDA

SUPORTE PARA LEITURA

MODO ECONOMIA DE ENERGIA

O MELHOR EM ENTRETENIMENTO
Nosso melhor painel inclui um incrível display HD 

e uma tela inicial intuitiva que oferece fácil acesso 

ao entretenimento. Inclui conectividade Bluetooth 

expandida para dispositivos dos usuários.

SIMPLESMENTE PERFEITA
Nosso painel XR possui um display limpo e 

brilhante que facilita a verificação rápida dos dados 

dos seus treinos, mantendo-o no caminho certo 

para alcançar e superar seus objetivos.

INTERFACE DE APLICATIVO 
INTUITIVO
Nosso painel XER inclui uma tela clara e uma 

tela inicial intuitiva que oferece fácil acesso ao 

entretenimento. Inclui conectividade Bluetooth. 

PAINÉIS

CONSOLE APPS

Simple Track Virtual Active Landmarks

Change Workout My Media* Weather YouTube

Facebook Twitter Netflix MyFitness Pal

Spotify Instagram Press Reader Card Games

Web Browser*

O produto inclui alguns aplicativos que exigem contratos de serviço 
com os provedores de conteúdo desses aplicativos. Acordos de 
serviço com terceiros podem não estar disponíveis em seu país.

* Apenas XIR

LANDMARKS
Adicione o desafio ao seu treino, escalando edifícios famosos, 
monumentos e maravilhas do mundo com o nosso programa 
Landmark integrado. (XIR / XER: 21 cursos; XR: 11 cursos)


