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Despre Book of Ra™ classic
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot video cu 9 linii, 5 role și funcția de jocuri gratuite

Temă

Egipt, Aventură
FUNCȚIILE JOCULUI
• Jocuri gratuite cu Simbol Expandabil Special
PLATĂ

Câștig maxim implicit

5000 x miza per linie

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 30% la 9 linii jucate
Jackpot
Volatilitate
RTP mediu: 92.13%

Neadecvat

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Joacă versiunea clasică a popularului Book of Ra™ și
descoperă comorile ascunse. Cele 9 linii de câștig pe 5
role din cadrul jocului obișnuit și numeroasele jocuri
bonus te conduc spre aventură cu hieroglife
misterioase.

Joc principal
Obiectivul la Book of Ra™ este să obții 5 simboluri
corespondente de-a lungul unei linii de câștig. În jocul
standard, fiecare combinație câștigătoare începe în
partea stângă și continuă pe linia de câștig înspre
dreapta. Pentru a câștiga, simbolurile trebuie să fie
alăturate, fără niciun alt simbol între ele. Simbolul
'Carte' (Joker) substituie toate simbolurile.

Jocuri gratuite
Funcția include 10 jocuri gratuite, care se joacă la miza
și liniile de declanșare. Jocurile gratuite pot fi
redeclanșate. În timpul funcției, un simbol este alocat
drept „Simbol expandabil special". Acest simbol se va
extinde pentru a acoperi toate cele trei poziții de pe rolă
și plătește pentru oricare de pe liniile selectate.
Declanșează: 3, 4 sau 5 simboluri scatter 'Carte'
declanșează jocuri gratuite.
Premiu de top: 45000 x miza pe linie per joc gratuit.
Rata de declansare a functiei: 150 - 200 jocuri

Reguli
• 'Cartea' substituie toate simbolurile, cu excepția
'Simbolului Expandabil Special'.
• Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta, cu excepția simbolurilor scatter, care
plătesc în orice poziție.
• Toate premiile sunt pe liniile selectate,
excluzând simbolurile scatter.
• Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia

selectată.
• Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele
mizate pe linie.
• Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
• Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile
pe linie.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x

3x 2x LINIE SCATTER

EXPLORATOR 5000 1000 100 10

x

MUMIE

2000 400

40

5

x

STATUIE

750

100

30

5

x

SCARABEU

750

100

30

5

x

AS

150

40

5

x

POPĂ

150

40

5

x

DAMĂ

100

25

5

x

VALET

100

25

5

x

10

100

25

5

x

CARTE

200

20

2

x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Substituie / Declanșator funcție

