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Despre Cash Connection™ - Book of Ra™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 linii și 5 role
Egipt, Explorare
RUNDE DE JOC BONUS
Funcția Lock & Spin
4 Jackpoturi
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 500 x miza pe linie

Frecvența de declanșare (%) 30
Jackpot

Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95

DESIGN JOC

4 jackpoturi, 2 statice și 2 progresive (Grand și Major)

Tematică și
grafică joc
Intră în
fantastica
scenă
misterioasă și
încearcă să
colectezi cât
mai multe
simboluri
Monedă. Dacă
vei colecta
simboluri
Monedă în
toate pozițiile,
Grand
Jackpotul va fi
al tău. În timp
ce colectezi,
poți găsi și
alte
jackpoturi.

Joc
principal
Cash
Connection™
- Book of
Ra™ se joacă
pe 5 role,
fiecare 3
rânduri sunt
dispuse în
înălțime, cu 10
de linii fixe de
câștig.
Obiectivul tău
este să obții 5
simboluri
Explorator pe
o linie de
câștig, care îți
vor acorda un
câștig imediat
de 500x miza
totală. Toate
combinațiile
câștigătoare
sunt dispuse
de la stânga la
drepta pe linii
de câștig, cu
excepția
scatter-urilor.

Funcția
Lock &
Spin
Dorești să
câștigi unul
din
fantasticele
jackpoturi la
Cash
Connection™
- Book of
Ra™? Trebuie
să colectezi 6
sau mai multe
simboluri
Monedă în
jocul
principal.
Dacă reușești
să le colectezi,
vei intra în
funcția Lock
& Spin cu 3
jocuri gratuite
pentru a găsi
următoarele
simboluri
Monedă.
Funcția va
bloca toate
simbolurile
Monedă
colectate de
tine și va
verifica orice
noi simboluri
Monedă
apărute în
timpul
jocurilor
gratuite. De
fiecare dată,
când reușești
să găsești unul
nou, jocurile
tale gratuite
vor fi resetate
înapoi la 3, iar
tu vei putea
căuta mai

Reguli
Toate plățile
sunt pentru
combinațiile
de la stânga la
dreapta, cu
excepția
scatter-urilor.
Toate
câștigurile
sunt pe liniile
selectate, cu
excepția
scatter-urilor.
Scatter-urile
plătesc în
orice poziție.
Doar cel mai
mare câștig va
fi plătit per
linie selectată.
Câștigurile pe
linie sunt
înmulțite cu
miza per linie.
Câștigurile
scatter sunt
adăugate la
câștigurile pe
linie.
6 sau mai
multe Monede
colectate
declanșează
funcția Lock
& Spin, care
poate duce la
câștigarea
tuturor
jackpoturilor.

Funcția

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL IMAGINE

5x

4x

3x 2x SCATTER

Wild

5000 1000 100 10

Explorator

5000 1000 100 10

Mumie

2000 400

40

5

Statuie

750

100

30

5

Scarabeu

750

100

30

5

As

150

40

5

Popă

150

40

5

Damă

100

25

5

Valet

100

25

5

FUNCȚIE SPECIALĂ

Zece

100

25

5

Monedă

X

6 sau mai multe simboluri
declanșează funcția Lock & Spin
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