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Press release 21 januari 2008

Första svenska WiFi-telefonen nu ute i handeln
Nu finns wi-fi telefonen LIP TA100 ute i handeln. Telefonen, som är en svenskutvecklad 
trådlös IP-telefon från LIP, Lund IP Products AB, har fått toppbetyg för sin långa 
batteritid, funktionalitet och generellt mycket höga kvalitet av såväl svenska som utländ-
ska bolag som utvärderat den för framtida bruk. 

LIP TA100 fungerar helt fristående i trådlösa nätverk, t ex i kontor och bostäder samt i zoner 
för publik Internetuppkoppling, s.k. hotspots. Man behöver varken dator, hörlurar eller kablar.

LIP TA100 är en mellanstor telefon på 106gr med hög ljudkvalitet och enastående samtalstid 
på 10 timmar och upp till 200 timmars passningstid. Smart navigation och enkel installation 
gör den mycket lättanvänd.  Telefonen använder VoIP (Voice over IP)-protokollet SIP v2 och 
kan således enkelt knytas till de flesta IP-telefoni operatörernas abonnemangstjänster.

”Allt fler upptäcker hur billigt IP-telefoni är i jämförelse med fast- och mobiltelefoni. Vår 
telefon kan du dessutom ta med dig och ringa gratis eller billigt var du än är i världen där det 
finns trådlöst bredband, t ex på hotell eller hos det företag där du har ditt möte” säger Sofia 
Persson, försäljningsansvarig på LIP. ”Det är mycket glädjande med den respons vi fått från 
olika delar av världen, och telefonen finns sedan i början av januari till försäljning på Voicet-
echs webbutik och via Devcom Solutions AB. För den europeiska marknaden finns TA100 
tillgänglig på Simplyphone.lu. Vi jobbar nu stenhårt på att komma ut i fler led” avslutar Sofia 
Persson.

Vid frågor, vänligen kontakta Sofia Persson, Head of Sales & Marketing på telefon: 046-
5900323, mobil nr 0704-602560 eller sofia.persson@lip-wifi.com.

LIP, som grundades 2006 av teknikkonsultförtaget Lundinova AB och VD Lena Wittbjer, har som 
första svenska företag designat och utvecklat en wi-fi telefon - LIP TA100 – som telefonen heter när 
den säljs under eget varumärke. Wi-fi-telefonen och dess underliggande wi-fi plattform kan redan vid 
små volymer kundanpassas både mjuk- och hårdvarumässigt liksom ur designperspektiv för att passa 
in i kundens varumärkesstrategi.
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