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Sweet 27

Sweet 27 este un joc video slot pe 3 role cu 27 de combinații câștigătoare fixe, care rotește fructele
pentru a descoperi premiile acestora în bani. Atunci când apare simbolul Joker, acesta inițiază 2 rotiri
gratuite și rulează de-a lungul rolelor declanșând mai multe victorii delicioase.
Simbolul joker poate înlocui orice alt simbol de pe rolă pentru a ajuta la realizarea combinațiilor
câștigătoare. Atunci când jokerul apare pe rola 3, inițiază secvența joker rulant și acordă 2 rotiri gratuite.
La fiecare rotire gratuită jokerul se rostogolește 1 rolă spre stânga, ajutând la realizarea mai multor
câștiguri. Dacă în timpul rotirilor gratuite apare un alt simbol joker, rotirile gratuite rămase vor fi setate
la 2 adăugând 1 sau 2 rotiri gratuite și va mări multiplicatorul cu o unitate! Multiplicatorul maxim este
de x3. Numărul maxim de reinițieri este 9.
Jocul mai are, de asemenea, o rundă opțională de Gamble care vă oferă șansa de a multiplica premiul
total la orice rotire în jocul principal ghicind corect culoarea sau numărul unei cărți ascunse. Runda
Gamble poate fi jucată de până la cinci ori la rând.
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Model matematic
Numărul de role:
Număr de monede:
Numărul de linii de plată:
Denumiri1:

Pariu minim (*):
Pariu maxim (*):
Expunere maximă (*):
Probabilitatea expunerii maxime:
Volatilitate:
Suport joc gratuit:

3
Fixă 10
Fixă 1
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0,07, 0.08,
0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50,
0.60, 0,70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50,
3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 7.50, 8.00,
9.00, 10.00
Valorile implicite sunt îngroșate.
0.10
100.00
175800
1.23E-18
MARE 8
DA

Configurații RTP
implicit1
96
94
912
872
96.10%
96.10%
94.23%
91.22%
87.23%
1
Valorile implicite pot varia în funcție de piață.
2
Nu se aplică operatorilor autorizați de Autoritatea pentru jocuri de noroc din Malta.

Tabel de plăți

Tabelul de plăți reprezentat ca valoare „x pariu total”.
Simbol
WILD
HP2
HP1
LP4
LP3
LP2
LP1

X3
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Simboluri
Simbol

Imagine

Simbol

WILD

LP4

HP2

LP3

HP1

LP2

LP1
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Reguli și setări standard pentru cazino
CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI:
1)
2)
3)
4)

Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri
Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite
Setările implicite pot fi modificate de operator
Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate

MONEDĂ:
1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR,
USD și GBP.
2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: SEK are multiplicator monetar
10. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 10 pentru SEK. Adică 10 € = 10
$ = 10 £ = 100 SEK.
3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (*) lângă legendă în toate tabelele.

www.playngo.com – info@playngo.com

