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Despre Twin Spinner Book of Ra™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu set dublu de role, 10 linii, 5 role
Egipt, Piramide, Aventură
RUNDE DE JOC BONUS
Echilibrare miză
Simbol scatter
Jocuri Gratuite cu redeclanșare
PLATĂ

Câștig maxim implicit

5000 x miza per linie

Frecvența de declanșare (%) aprox. 15% până la 30% în funcție de setarea echilibrării mizei
Jackpot
Volatilitate

Variații (%)

95

Profit (%)

95.10

DESIGN JOC

N/A

Tematică și grafică joc
Nu unul, ci 2 slot-uri video palpitante pline de simboluri
misterioase pe un ecran! Da, e vorba de Twin
Spinner Book of Ra™ deluxe. Care va câștiga mai
mult? Încearcă-ți norocul la acest joc minunat și
descoperă culoarul spre camera comorilor.

Joc principal
Twin Spinner Sizzling Book of Ra™ deluxe se joacă pe
2 seturi de role. Fiecare set de role are 5 role și 3 rânduri
cu 10 linii de câștig întotdeauna active. Obiectivul tău
este să obții 5 simboluri Explorator pe o linie de câștig,
care îți vor acorda un câștig imediat de 500x miza pe un
set de role. Poți distribui miza între seturile de role din
stânga și dreapta. Toate combinațiile câștigătoare sunt
dispuse de la stânga la drepta pe o linie de câștig, cu
excepția scatter-urilor.

Jocuri Gratuite
3 sau mai multe simboluri scatter 'Book of Ra' pe un
singur set de role? Foarte bine! Ai câștigat 10 Jocuri
Gratuite cu un singur simbol ca 'simbol expandabil
special'. Un simbol expandabil special este selectat
aleatoriu la începutul Jocurilor Gratuite. Dacă există
suficiente 'simboluri expandabile speciale' pentru un
câștig, acest simbol se expanda pentru a acoperi 3 poziții
pe rolă și plătește pentru toate liniile. Jocurile Gratuite
pot fi redeclanșate. Ești norocos? Ai 3 sau mai multe
simboluri 'Book of Ra' pe ambele seturi de role? Tocmai
ai câștigat 2 seturi de Jocuri Gratuite.

Echilibrare miză
Stânga sau dreapta? Ce parte preferi? Poți distribui miza
între seturile de role din stânga și dreapta cu opțiunea
"Echilibrare miză". Preferințele tale ar putea fi
influențate de contoarele de câștig, care îți arată o
distribuție a câștigurilor cumulative pe seturile stângi și
drepte de role pe durata ultimelor 50 de runde.

Reguli
Simbolul 'Book of Ra' substituie toate simbolurile cu
excepția simbolului scatter expandabil special.
Toate plățile sunt pentru combinațiile de la stânga la
dreapta, cu excepția scatter-urilor.
Toate câștigurile sunt pe liniile selectate, cu excepția
scatter-urilor.
Scatter-urile plătesc în orice poziție.
Va fi plătit doar cel mai mare câștig per linie.
Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele mizate pe
linie.
Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile pe linie.

Funcția Gamble
Opțiunea gamble este dezactivată în mod implicit. Odată
oferită, aceasta se limitează la valoarea maximă posibilă
de joc definită de operator. Jocul nu e oferit în timpul
Jocurilor Gratuite.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL IMAGINE

5x

4x

3x 2x SCATTER

Explorator

5000 1000 100 10

Mumie

2000 400

40

5

FUNCȚIE SPECIALĂ

Statuie

750

100

30

5

Scarabeu

750

100

30

5

As

150

40

5

Popă

150

40

5

Damă

100

25

5

Valet

100

25

5

Zece

100

25

5

Substituie toate celelalte simboluri
Book of
Ra

200

20

2

X

3 sau mai multe declanșează Jocuri
Gratuite
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