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Despre Book of Ra™ deluxe 6
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 linii, 5 sau 6 role, cu funcția de jocuri gratuite
Culturi antice, Egipt, Aventură
FUNCȚIILE JOCULUI
• Jocuri Gratuite cu Simbol Special Extins
• Opțiunea miză suplimentară
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie fără miză suplimentară: 5000 x creditele pariate
per linie
Pe o singură linie cu miză suplimentară: 15000 x creditele pariate per
linie

Frecvența rezultatelor Aprox. 29% la 10 linii jucate fără miză suplimentară
(%)
Aprox. 27% la 10 linii jucate cu miză suplimentară
Jackpot
Volatilitate
RTP mediu: 95.03%

Neadecvat

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Cele 5 role încărcate cu comori strălucitoare nu sunt
suficiente pentru tine? Avem soluția potrivită pentru
tine! Book of Ra™ deluxe 6 de cufundă și mai tare în
misterioasele camere funerare regale și activează o altă
rolă câștigătoare! Explorează piramidele antice și
comorile acestora pe șase role și pune mâna pe aurul
faraonilor cu ajutorul cărții lui Ra pentru contul tău de
jucător!

Joc principal
Scopul Book of Ra™ deluxe 6 este să obții 5 simboluri
corespondente unele lângă altele, de-a lungul liniilor
câștigătoare. Modelele câștigătoare rulează de la stânga
la dreapta.

Pariere Extra
Poți activa sau dezactiva a 6-a rolă cu opțiunea „Miză
suplimentară”. Te așteaptă șanse de câștig fenomenale,
imediat ce începi să joci pe 6 role!

Jocuri Gratuite cu Simbol Special Extins
Zece jocuri gratuite te așteaptă, dacă obții trei sau mai
multe simboluri „Carte” oriunde pe ecran. Un simbol
bonus este ales aleatoriu cu ajutorul „Cărții lui Ra”
atunci când intri în prima ta învârtire gratuită. Simbolul
bonus se extinde pe toate pozițiile rolei în Jocul gratuit
și plătește în orice poziție. Jocurile gratuite pot fi
câștigate în timpul jocului bonus.
Premiul de top al funcției:
• Pe o singură linie, fără Miză suplimentară: 5000
x creditele pariate per linie.

• Pe o singură linie, cu Miză suplimentară: 15000
x creditele pariate per linie.
Rata rezultatelor în cadrul funcției:
• Fără miza suplimentară activă: aprox. 170-190
jocuri.
• Cu miza suplimentară activă: aprox. 125-150
jocuri.

Reguli
• Simbolul „Carte” substituie toate simbolurile,
cu excepția „Simbolului expandabil” scatter.
• Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta, cu excepția simbolurilor Scatter,
care plătesc oriunde.
• 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.
• O a 6-a rolă suplimentară poate fi deblocată,
plasând o miză suplimentară egală cu pariul
total (numărul de linii x pariul per linie).

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

6x

5x

4x

3x 2x LINIE SCATTER

Aventurier 15000 5000 1000 100 10

x

Mumie

5000

2000 400

40

5

x

Statuie

2000

750

100

30

5

x

Scarabeu

2000

750

100

30

5

x

As

750

150

40

5

x

Popă

750

150

40

5

x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Damă

500

100

25

5

x

Valet

500

100

25

5

x

10

500

100

25

5

x

Carte

400

200

20

2

x

Substituie / Declanșator
funcție

