Four Reel Kings
Când un singur slot nu e de ajuns, joacă la 4 simultan cu 4 Reel Kings!
4 Reel Kings este un joc automat de tip slot fantastic pentru toți cei care au nevoie de și mai multă
acțiune, pentru că aici joci simultan la 4 automate! Sună complicat? Chiar deloc! Regele rolelor te
ocrotește și te răsplătește cu fantastice câștiguri. Atunci când joci pe 20 de role și 80 de linii de
câștig, distracția este garantată!
4 Reel Kings este un slot palpitant cu un fler special, în care ai o multitudine de șanse de câștig și o
rundă bonus fantastică: Reel Kings! Obiectivul tău este acela de a obține simboluri identice într-o
combinație câștigătoare. Obține numărul minim de simboluri identice pe role consecutive aliniate de
la stânga la dreapta pe o linie de câștig selectată și câștigul este al tău. Mult succes!
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Numărul de role: 20
Linii de câștig: 80
Direcția de plată: de la stânga la dreapta
Simboluri speciale: simbol Wild (Pălăria Bufonului)
Joc bonus: Da
Opțiunea Gamble: Da

Jocul bonus Reel Kings
În jocul bonus Reel Kings vei avea posibilitatea de a juca cu până la 5 automate extra! Jocul bonus
Reel Kings cu până la 5 automate extra poate fi activat aleatoriu după fiecare rotire sau imediat ce
toate literele din logo-ul jocului sunt luminate. Automatele Reel Kings extra sunt jocuri slot mini care
apar pe rolele din jocul curent și sunt formate din câte 3 role cu 4 simboluri. Obține simbolul 7 de 3
ori în orice culoare pe aceste jocuri slot mini pentru a câștiga diferite premii suplimentare. Jocul pe
un slot mini se încheie în momentul, în care apare unul sau mai multe simboluri hashtag (#) oriunde
pe ecran. Jocul bonus Reel Kings se încheie în momentul, în care toate jocurile slot mini au fost
oprite de simbolul hashtag. Jocurile mini Reel Kings plătesc de 5 până la de 500 de ori valoarea mizei
tale.
RTP: 94.00%

