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Memiliki case adalah sebuah kebutuhan bagi manusia modern dengan ponsel pintar.  Case 

berfungsi untuk menghindarkan ponsel dari goresan dan juga dari kerusakan apabila tidak 

sengaja terjatuh. Case juga membuat ponsel menjadi tidak mudah kotor.  

 

Sayangnya, benda yang satu ini seringkali membuat ponsel mudah panas dan tampilannya 

menjadi lebih tebal, sulit untuk disimpan ke dalam kantong. Ini tentu menjadi sebuah 

masalah besar, apalagi jika Anda adalah orang yang mobile dan membutuhkan barang-

barang yang ringkas. 

 

Melepaskan case dari ponsel akan membuatnya menjadi ringan, tetapi masalah tidak akan 

selesai sampai di situ. Anda akan berhadapan dengan masalah baru seperti ponsel yang 

cepat lecet dan kotor. Mengganti rangka ponsel membuat Anda harus merogoh kocek 

dalam-dalam.  

 

Totallee menghadirkan case super thin yang sangat tipis tetapi mampu melindungi ponsel 

Anda. Terbuat dari bahan polypropylene, kulit, dan TPU yang berkualitas, Totallee 

memberikan perlindungan maksimal untuk ponsel Anda tanpa membuatnya terlihat gemuk 

dan mudah panas layaknya case silikon pada umumnya. 

 

Tebal koleksi case dari Totallee hanya sekitar 0,02 mm, sehingga ponsel Anda terasa begitu 

ringan, seolah tidak memakai case sama sekali. Dilengkapi dengan lip, lensa tidak akan rusak 

karena goresan dari case.  

 

Terdapat tiga pilihan material case yang bisa Anda pilih sesuai selera, yakni model kulit 

(leather), matte,  dan transparan. Semuanya hadir dalam konsep yang minimalis, membuat 

ponsel Anda terlihat elegan dan cocok untuk Anda yang ingin tampil berkelas baik dalam 

pergaulan maupun di dalam pekerjaan. 

 



Totallee menyediakan case ultra-thin premium untuk beberapa edisi ponsel flagship iPhone, 

Pixel, dan Samsung dengan harga yang terjangkau. Meskipun sangat tipis, tetapi koleksi case 

dari Totallee sangat tahan banting, tidak mudah tergores, dan mampu melindungi ponsel-

ponsel premium Anda.  

 

Melindungi ponsel dari goresan tidak pernah semenyenangkan ini. Dengan Totallee, ponsel 

Anda terlindungi tanpa perlu menghadapi masalah overheating dan terlalu stuffy di kantong. 

Pilih modelnya, sesuaikan dengan edisi ponsel Anda dan dapatkan case ringan dan premium 

terbaik untuk ponsel Anda.  

 

 


