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Despre Always Hot™ deluxe
INFORMAȚII GENERALE
Slot video cu 5 linii și 3 role

Tip de joc

Clasică / Fructe

Tema

RUNDE DE JOC BONUS
• Gamble
PLATĂ
Frecvența de declanșare (%) Aprox. 7% cu toate liniile jucate
Câștig maxim implicit
Jackpot Progresiv
Volatilitate
VARIAȚII
Variații (%) 95
Profit (%)

95.36

DESIGN JOC

300 x multiplicatorul de miză
Neadecvat

Tematică și grafică joc
Bucură-te de acest slot clasic cu 3 role Always Hot™
deluxe! Dacă obții un câștig pe una din cele 5 linii,
flăcările izbucnesc, iar contul tău de joc va fi inundat de
câștiguri fierbinți.

Joc principal
Obiectivul tău este să obții 3 simboluri corespondente
pe o linie de câștig. În jocul obișnuit, combinațiile
câștigătoare încep de pe prima rolă din stânga și se
derulează pe o linie de câștig activă, înspre dreapta până
la ultima rolă. Pentru a câștiga, simbolurile trebuie să
nimerească unele lângă altele pe o linie activă de câștig
fără ca alte simboluri să se interpună între ele.

Reguli
• Toate premiile sunt pentru combinațiile de un
fel.
• Simbolurile plătesc de la stânga la dreapta și
trebuie să fie consecutive.
• Toate câștigurile plătesc doar pe liniile de joc.
• Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia
selectată.
• Câștigurile pe linie se adaugă.
• Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
Toate premiile sunt afișate în credite.
SIMBOL 5x 4x 3x 2x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ
Șapte

300

x

Stea

200

x

Pepene

100

x

Struguri

80

x

Clopoțel

80

x

Portocală

40

x

Prună

40

x

Lămâie

40

x

Cireașă

40

x

