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Despre Cash Connection™ - Charming Lady™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 de linii, 5 role și funcția de joc gratuit
Talismane purtătoare de noroc
FUNCȚIILE JOCULUI
• Funcția "Blochează și Învârte"
• 4 jackpoturi
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 900 x miza per linie
Grand Jackpot: ~3000x miza

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 20% la 10 de linii jucate
Jackpot

Adecvat - 2 jackpoturi progresive, 2 jackpoturi statice
★★★★★ Volatilitate ridicată

Volatilitate
GameID

11278

Profit (%) 95,01

DESIGN JOC
Tematică și grafică
joc
Rotește la acest slot
atractiv cu 5 role și
obține câștiguri de pe
10 linii disponibile. În
timp ce rotești, caută
simbolurile scatter
sferă. Încearcă să
colectezi cât mai multe
sfere posibil, iar dacă
reușești să le colectezi
pe toate, Grand
Jackpotul este al tău.
În timp ce colectezi
sferele, poți găsi și alte
jackpoturi. Trebuie
doar să continui să
rotești.

Joc principal
Obiectivul tău este să
oții 5 simboluri "Dama
fermecătoare" pe o
linie de câștig, care îți
va aduce o plată
imediată de 900x miza
ta. În jocul obișnuit,
combinațiile de câștig
încep pe prima rolă din
stânga și se desfășoară
de-a lungul liniei de
câștig spre dreapta.
Obține cel puțin 3
simboluri identice, iar
seria câștigurilor
fierbinți va începe!

Funcția
"Blochează și
Învârte"
La Cash Connection Charming Lady pot fi
câștigate 4
jackpoturi. Pentru a
avea șansa de a le
doborî, trebuie să
colectezi cel puțin 6
simboluri sferă în jocul
de bază. Odată ce
reușești, intri la funcția
"Blochează și Învârte"
cu 3 Jocuri Gratuite.
Această funcție va
bloca sferele colectate
de tine din jocul de
bază și va verifica orice
alte noi sfere apărute în
timpul fiecărei rotiri
gratuite. În cazul în
care e găsită o nouă
sferă, numărătoarea
jocurilor gratuite va fi
resetată înapoi la 3, iar
călătoria ta va continua.
Odată ce toate jocurile
gratuite s-au epuizat,
numărătoarea lor a
ajuns la 0 sau Grand
Jackpotul a fost
câștigat, funcția se
încheie și va plăti toate
valorile de pe sferele
colectate, inclusiv
jackpoturile; în cazul în
care numele lor au
apărut pe orice sferă
colectată.

Reguli
• Toate premiile
se acordă pentru
combinațiile de
la stânga la
dreapta, cu
excepția
simbolurilor
scatter.
• Toate
câștigurile sunt
pe liniile
selectate, cu
excepția scatterurilor.
• Simbolurile
scatter plătesc
pentru
combinațiile de
orice fel.
• Cel mai mare
câștig este plătit
doar pe linia
selectată.
• Câștigurile pe
linie sunt
înmulțite cu
creditele mizate
pe linie.
• Simbolul Wild
își multiplică
câștigurile pe
linie cu 2.
• Premiile scatter
sunt înmulțite
cu miza totală.
• Câștigurile
scatter sunt
adăugate la
câștigurile pe
linie.
• În timpul
jocului apar
monedele

Jackpot.
• 6 sau mai multe
sfere colectate
declanșează
funcția
"Blochează și
învârte", care
poate duce la
atingerea
tuturor
jackpoturilor.
• Fiecare sferă
nouă colectată
în timpul
funcției
"Blochează și
învârte"
resetează
numărătoarea
jocurilor
gratuite la 3.
• Funcția
"Blochează și
învârte" plătește
toate câștigurile
la final și ignoră
toate
simbolurile pe
lângă sfere.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL
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x

FUNCȚIE SPECIALĂ
Wild - substituie toate
simbolurile cu excepția
sferei
Dublează câștigul la
substituire
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Simbol bonus: 6 sau mai
multe declanșează funcția
"Blochează și învârte"
x

x

x

x

x
Valoarea de pe simbol e
plătită doar la finalul funcției
"Blochează și învârte"
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