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Lundabolaget LIP får order på WiFi-telefoner
LIP, Lund IP Products, får sin andra order på plattformsoberoende telefoner för
trådlös internettelefoni. Köparen är Luxemburgbaserade ECCB, partner med Skype
och global distributör av telefoner för gratis eller billig internettelefoni.
Lundabaserade LIP tillkännager en order på WiFi- telefoner från ECCB S.A. i Luxemburg.
LIP har sedan tidigare ett samarbetsavtal med amerikanska XG Technology om utveckling
och tillverkning av 10,000 dual-modetelefoner med både WiFi och XG’s egen xMax-teknik.
Ordern från ECCB som är den andra sedan LIP startade, betraktas som ett avgörande steg mot
marknadsacceptans för LIPdesignade telefoner med den öppna tekniska SIP-standarden för
Voice over IP(VoIP) . Ordern avser 1000 enheter av LIP’s modell TA100 och är ett resultat
av månader av framgångsrika tester. ECCB’s planerar sälja telefonerna som ”SIMPLY WiFi”,
vilket är i linje med LIP’s varumärkesstrategi att låta kunderna välja den design som passar
deras egen profil och varumärke. Samtidigt matchar de ECCB’s produktlinje med
handenheter för gratis eller billig internettelefoni.
“ECCB’s order bekräftar efterfrågan på mer flexibel design och teknik, säger Lena Wittbjer,
LIP’s VD. Den är ett bevis för att LIP’s strategi att låta kunden ”branda” sina egna telefoner
fungerar. Vi har stort förtroende för ECCB som distributionspartner som har väletablerade
relationer med såväl Skype och deras företagskunder, som distributionsjättarna danska
Daangard Telecom och Brightpoint North America.”
ECCB ska sälja de första 1,000 LIP TA100 WiFi-telefoner till framför allt företagssegmentet.
Leverans beräknas till tredje kvartalet 2007. Medan LIP är i slutstadiet för produktion av sina
två olika WiFi-modeller, söker man också kapital för att bygga upp supportfunktionen och för
att utveckla nästa generation av trådlösa IP-produkter.
För mer information kontakta::

Lena Wittbjer, VD: lena.wittbjer@lip-wifi.com +46 46 590 0300
Mobil: +46 76 844 77 81
LIP, Lund IP Products AB, utvecklar, tillverkar och säljer mobiler för internettelefoni. LIP
grundades 2006 som ett produktbolag till Lundinova AB, och drivs av en grupp telekom experter med
lång erfarenhet av entreprenörskap och av telekombranschen. LIP vänder sig till telekombranschens
internettelefonioperatörer och telefondistributörer. Lundinova utvecklar sedan många år elektronik
för industrin, medicinteknik och telekomprodukter. Båda företagen har säte i Lund.
Designed in Lund – made for the World
Om ECCB
ECCB S.A., specializing in Skype-enabled devices, has the global distribution rights for Skype
Certified Simply Phones. ECCB teamed up with Skype Technologies S.A. in February 2005 to offer
its range of attractive Simply Phones matching top quality design and functionality with a userfriendly price, and was among the first to be displayed in the many localized Skype Web Stores.
ECCB, headquartered in Luxembourg, continues to grow through a widening of its current product
portfolio coupled with co-operation with some of the world’s leading companies in distribution of PC
accessories and phones, such as Dangaard Telecom and Brightpoint Inc.
For more information, please visit: www.simplyphone.lu
or contact Håkan Grönlund at hakan@eccb.com
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