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Despre ALMIGHTY JACKPOTS - Realm of Poseidon™
INFORMATII GENERALE
Tip de joc

25 linii, slot video cu 5 role

Temă

Mitologie

CARACTERISTICILE JOCULUI

5 Caracteristică Res
pin a monedei
Jackpot la nivel
Funcție de jocuri gratuite cu simbolul gigan
PLATI
Valoarea maxima
inplicita de castig

Multiplicator de pariuri 2500 x

Hit Frequency (%)

Approx. 30%

Jackpot

Nu sunt adecvate

Volatilitate

Variatii
Variatii (%)

88

RTP (%)

88.19% 90.18% 92.15% 94.17% 95.18% 96.18% 97.17%

90

92

94

95

96

97

DESIGN-UL JOCULUI
Tema jocului și grafică
Câștigătoare Atotputernice așteaptă în acest joc de slot de 5 linii de 25 tambururi
Almighty Jackpots - Realm of Poseidon ™. Acest slot de 5 linii cu 25 de tambururi are 2
caracteristici interesante. În primul rând, un jackpot la 5 niveluri, cu o caracteristică de
reținere și rotire, colectează monede de aur în timpul rotirilor funcției jackpot pentru a vă
crește credite și șansa de a colecta bonusuri Jackpot. Dacă Poseidon te privește
favorabil și ecranul este plin de monede, toate câștigurile vor fi dublate. În al doilea rând,
o caracteristică de jocuri gratuite cu simboluri gigant aici Simbolurile uriașe acordă
victorii gigantice oricărui aventurier marin îndrăznind suficient de mult pe tărâmul său
oceanic și își revendică premiul.

Jocul principal
Scopul tău este să aterizezi 5 simboluri potrivite de-a lungul unei linii de câștig.
Combinațiile câștigătoare se desfășoară de la stânga la dreapta pe linii de câștig active
în jocul normal. Pentru a câștiga, simbolurile trebuie să stea unul lângă celălalt pe o linie
de câștig activă, fără să existe alte simboluri între ele.
Cu stive de simboluri și simboluri uriașe, câștigurile atotputernice pe întregul ecran pot
apărea pe orice rotire și pot da bogății glorioase pentru a-ți spori câștigurile.

În timpul jocului principal, un simbol este ales la întâmplare pentru a fi simbolul stivuit
pentru fiecare joc. În timpul Jocurilor Gratuite, simbolurile uriașe în combinație cu
stivele de simboluri sunt cheia dvs. pentru deblocarea câștigurilor pe ecran complet și
bogățiile de pe tărâmul lui Poseidon.

Caracteristică Jackpots Atotputernică
6 sau mai multe simboluri Monedă care apar oriunde pe ecran declanșează Funcția
Jackpots Atotputernic. Orice simboluri Monedă sunt păstrate și respins sunt acordate
pentru toate celelalte poziții simbol. Numărul de respins acordate este același cu
numărul de simboluri Coin care au declanșat funcția. Dacă toate pozițiile nu sunt
umplute cu monede la sfârșitul respinsului și se acordă 1, 2 sau 3 respins. Toate
premiile pentru monede sunt plătite la încheierea respinselor sau dacă ecranul este
umplut cu monede. Premiile sunt plătite de două ori dacă toate pozițiile de pe ecran
sunt umplute cu monede. Premiile pentru monede pot acorda Grand Jackpots Grand,
Maxi Major, Minor sau Mini, sau până la 15 x pariuri totale în timpul jocurilor plătite.
Premiile pentru monede pot acorda până la 15 x pariuri totale în timpul jocurilor de
respin.
Declanșarea caracteristicii : 6 sau mai multe scatter simboluri Monedă
Rata de lovituri a caracteristicilor : 110 - 170 jocuri.
Premiu de top : Grand Jackpot

Funcție de jocuri gratuite
Simboluri 3x, 4x sau 5x Jocuri gratuite coroane de premiere 10 jocuri gratuite cu un
simbol gigant. Un simbol (Poseidon, Cască, Vază, Harp sau Cornucopie) este selectat
la întâmplare pentru a fi singurul Simbol Giant de pe role pe toată durata jocurilor
gratuite. Simbolul uriaș este simboluri 3x3 mari și aterizează pe mulinele 2, 3 și 4.
Declanșarea caracteristicii : 3 sau mai multe scatter Simboluri de coroană pentru jocuri
gratuite.
Rata de lovituri a caracteristicilor : 200 - 220 jocuri.
Premiu de top : 2500 de ori multiplicator de pariuri

Reguli
Templul „înlocuiește toate simbolurile, cu excepția împrăștierii„ Monedă ”și a
împrăștierii„ Coroana de jocuri gratuite ”.
Un simbol este selectat la întâmplare pentru a fi simbolul stivuit în timpul jocurilor
plătite. Un simbol este selectat la întâmplare pentru a fi singurul simbol gigant pe toată
durata jocurilor gratuite.
Toate plățile sunt pentru câștiguri de la stânga la dreapta.
Toate premiile sunt pe linii selectate, cu excepția Scatters. Câștigul cel mai mare plătit
doar pe fiecare linie selectată.
Câștigurile de linie sunt înmulțite cu credite pariate pe linie. Defecțiunile anulează toate
plățile și redarea.

TABEL PLAT
SIMBOL

5x

4x

3x

2x

LINIE

WILD

100

50

25

x

POSEIDON

100

50

25

x

HELMET

80

40

20

x

VASE

70

30

15

x

HARP

60

20

10

x

CORNUCOPIA

60

20

5

x

A

50

20

5

x

K

50

20

5

x

Q

40

15

5

x

J

40

15

5

x

10

40

15

5

x

SCATTER

FUNCTII SPECIALE
Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția împrăștierii jocurilor gratuite coroană și
împrăștiați moneda

FREE GAMES WREATH

x

3 sau mai multe funcție de declanșare a jocurilor gratuite

COIN

x

6 sau mai multe funcție de declanșare a monedei Respin

