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About Riches of Babylon™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot video cu 5 role, 3 rânduri, 25 de linii fixe

Temă

Babilon, Semiramida, Aur, Antic, Mistic
RUNDE DE JOC BONUS
Simbol Wild
Funcția Sfera de Rubin
Bonus Babylon
Funcția Turn urmată de Jocuri Gratuite
PLATĂ

Câștig maxim implicit

500 x miza pe linie

Frecvența de declanșare (%) 30,26%
Jackpot
Volatilitate

Variații
Profit (%) 95.08

n/a

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Riches of Babylon™ te va conduce spre era
Semiramidei, frumoasa conducătoare a imperiului.
Deblochează comorile Sferei de Rubin și descoperă
secretele ascunse pe pereții din maiestuosului Turn din
Babilon.

Joc principal
Riches of Babylon se joacă pe 5 role, fiecare având o
înălțime de 3 rânduri cu 25 de linii fixe de câștig. Toate
combinațiile de câștig plătesc de la stânga la dreapta cu
excepția simbolurilor scatter. Simbolul Wild
(Semiramida) substituie toate simbolurile, cu excepția
scatter (bonus Babylon).
Simbolul scatter declanșează bonusul Babylon, dacă
trei dintre ele nimeresc oriunde pe role.
Simbolul Sferă de Rubin acordă un premiu cash sau
crește Bonusul Babylon.

Funcția Turn
3 sau mai multe simboluri scatter Turn pe role
declanșează funcția Turn.
Numărul de jocuri gratuite și multiplicatorul de câștig
sunt selectate, învârtind rolele corespunzătoare pe
Turnul Babilonului. Jocurile gratuite pot fi câștigate
într-un interval de 8-25 Dacă roata se oprește la
simbolul bonus Babylon, se acordă numărul
corespunzător de jocuri gratuite (până la 99).
Multiplicatorii de câștig pot fi câștigați într-un interval
de x2-x5.

Jocuri gratuite
Numărul de jocuri gratuite și multiplicatorul de câștig
sunt determinate în cadrul funcției Turn.
În timpul jocurilor gratuite, se acordă premii
suplimentare doi de un fel.
Simbolul Wild (Semiramida) este o stivă de trei
simboluri. Dacă o parte din stiva de simboluri Lady e
vizibilă pe câteva role, stiva se deplasează în sus sau în
jos pentru a completa această rolă.
Jocurile Gratuite se joacă la miza curentă și nu pot fi
redeclanșate.

Funcția Sfera de Rubin
Dacă apare un simbol Sferă de Rubin, acesta poate
crește cu 1 contorul bonusului Babylon, fie mări cu 1
contorul bonusului Babylon și declanșa bonusul Turn,
fie acorda un premiu cash Mystery (1x-35x miza).
Odată ce numărătoarea bonusului Babylon ajunge la
99, jocurile gratuite se declanșează automat.
Dacă bonusul Turn este declanșat de o Sferă de Rubin,
doar un multiplicator e selectat, învârtind roata
corespunzătoare de pe Turnul Babylonului.

Reguli
Toate premiile sunt pentru combinațiile de un fel.
Toate premiile sunt pentru combinațiile de la stânga la
dreapta cu excepția scatter-urilor.
Toate câștigurile pe linie încep pe prima rolă din
stânga.
Toate câștigurile sunt pentru combinațiile pe role
adiacente cu excepția scatter-urilor.
Toate câștigurile sunt pe liniile selectate, cu excepția
simbolurilor scattter.
Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia selectată.

Premiile pe linie sunt înmulțite cu miza pe linie.
Simbolurile Scatter plătesc în orice poziție.
Câștigurile Scatter sunt adunate la câștigurile pe linie.

Funcția Gamble
Suma maximă de pariere este de 500x miza totală.
Pentru câștiguri mai mari sau în timpul jocului
automat, parierea nu este posibilă.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x

3x

2x SCATTER

FUNCȚIE
SPECIALĂ
Stivuit în timpul
jocurilor gratuite

Semiramida

500

100

25

5*
*doar în timpul
jocurilor gratuite

Războinic

250

75

20

5*

*doar în timpul
jocurilor gratuite
Stivuit în timpul
jocurilor gratuite

Leu

100

50

15

5*
*doar în timpul
jocurilor gratuite
Stivuit în timpul
jocurilor gratuite

Taur

100

50

15

5*
*doar în timpul
jocurilor gratuite

Simbol "A"

75

25

10

Simbol "K"

75

25

10

Simbol "Q"

50

15

5

Simbol "J"

50

15

5

Simbol "10"

50

15

5

Turn

100

10

2

Sfera de
Rubin
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