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Despre Pharaoh's Tomb™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 linii, 5 role și funcția de jocuri gratuite
Egipt
FUNCȚIILE JOCULUI
• Bonus Wild
• Jocuri gratuite cu actualizări de simbol
PLATĂ

Câștig maxim implicit

De 500 de ori creditele mizate

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 16% la 10 de linii jucate
Jackpot

Volatilitate

RTP mediu: 95.08%

Neadecvat

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Călătorește cu noi în țara antică a egiptenilor cu
Pharaoh's Tomb™ și caută mormântul puternicului
faraon! Simboluri mistice precum scarabeul verde,
crucea de aur Ankh și nenumărate hieroglife arată
drumul către camera comorii și prin urmare către aur și
bani. Cu 12 jocuri bonus, declanșate de simbolul
Scatter, îți poți de asemenea înmulți câștigurile.

Joc principal
În jocul Pharaoh's Tomb™ standard fiecare combinație
câștigătoare începe pe rola stângă și rulează spre
dreapta de-a lungul liniei de câștig. Pentru a câștiga,
simbolurile trebuie să fie alăturate, fără niciun alt
simbol între ele. Simbolul Wild („Masca Faraonului”)
extinde și substituie toate simbolurile, cu excepția
simbolului „Logo Joc” (simbolul scatter).

Jocuri gratuite cu Actualizări de Simbol
Declanșează: 3 sau mai multe simboluri scatter „Logo
Joc” declanșează 12 jocuri gratuite cu actualizări de
Simbol.
Descriere: În timpul jocurilor gratuite, fiecare simbol
Wild obținut pornește runda bonus Wild. La fel ca la
jocul standard, simbolul Wild apare doar pe rolele 2, 3
și 4 și se extinde pentru a acoperi toate pozițiile rolei,
în timp ce se transformă într-un sarcofag. Acesta se va
deschide apoi și vor fi vizibile cele mai valoroase
simboluri din cadrul jocului în ordine descrescătoare.
Simbolul cel mai puțin valoros va fi scos din joc și va
fi înlocuit cu următorul simbol ca valoare. Procesul se
repetă de fiecare dată, când apare simbolul Wild. Dacă
toate simbolurile au fost înlocuite de simbolul 'Ankh',
sarcofagul rămâne închis. În plus, 3 / 2 / 1 simboluri
scatter „Masca Faraonului” declanșează 5 / 3 / 1 jocuri
gratuite suplimentare. Miza pariată și liniile jucate sunt
la fel ca în jocul care a început jocul bonus. În timpul
jocului bonus, se folosește o bandă de rolă diferită.

Jocul bonus poate fi redeclanșat.
Premiu de top: De 500 de ori creditele pariate
Rata de declansare a functiei: Aprox. 130-160 jocuri.

Reguli
• „Masca Faraonului” substituie toate
simbolurile, cu excepția simbolurilor 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.
• 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
Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt exprimate pentru un credit mizat.
SIMBOL

5x

4x

3x 2x LINIE SCATTER

ANKH

500 250 100

x

ȘOIM

400 200 50

x

SCARABEU

300 125 20

x

ȘARPE

250 100 20

x

APĂ

200 50

10

x

TRESTIE

200 50

10

x

AS

100 20

5

x

POPĂ

100 20

5

x

DAMĂ

100 20

5

x

VALET

100 20

5

x

LOGO JOC

50

2

20

x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Declanșează funcția

MASCA
FARONULUI

x

Se extinde și substituie cu
excepția simbolului scatter

