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Lord of the Ocean™ Magic

INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 linii, 5 role și funcția de jocuri gratuite.
Subacvatic, Aventură, Mistic
FUNCȚII DE JOC
Jocuri Gratuite cu până la 9 simboluri speciale expandabile
PLATĂ

Câștig maxim implicit

5000 x credite mizate pe linie

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 170-210 de jocuri
Jackpot
Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95.01

DESIGN JOC

Neadecvat

Tematică și grafică
joc
Lord of the
Ocean™ este unul din
cele mai populare sloturi ale tuturor
timpurilor, iar lucrurile
au devenit și mai
palpitante în această
variantă încărcată de
acțiune, Lord of the
Ocean™ Magic! La
acest slot cu 5 role,
până la 10 linii de
câștig, jocuri gratuite
și până la 9 simboluri
speciale expandabile,
te cufunzi în adâncul
mării mai mult ca
niciodată!

Joc principal
Obiectivul la Lord of
the Ocean™ Magic
este să aliniezi cinci
simboluri identice
unele lângă altele, de
la stânga la dreapta,
de-a lungul celor până
la 10 linii de câștig. O
combinație minimă de
două sau trei simboluri
adiacente pornind de
pe prima rolă din
stânga, plătește.
Simbolul Poartă este
scatter și substituie de
asemenea toate
celelalte simboluri (cu
excepția simbolului
special expandabil)
pentru a forma
combinații
câștigătoare.

Funcție
Declanșează: 3 sau
mai multe simboluri
scatter Poartă
declanșează 10 jocuri
gratuite, iar primul
simbol special
expandabil este
dezvăluit aleatoriu.
Descriere: După o
redeclanșare, un
simbol special
expandabil suplimentar
e selectat aleatoriu din
setul rămas de
simboluri (cu excepția
scatter-ului). Sunt
posibile până la 9
simboluri speciale
expandabile. Fiecare
simbol special
expandabil se extinde
pentru a acoperi toate
cele trei poziții pe
respectivele role și
plătește în orice
poziție. Miza pusă în
joc și liniile jucate sunt
aceleași ca în jocul,
care a pornit runda
bonus. În timpul
rundei bonus, va fi
utilizată o bandă de
rolă diferită. Jocurile
gratuite pot fi câștigate
din nou în timpul
rundei bonus.
Premiu de top în
runda bonus: 5000 x
credite mizate per
linie.
Rata de declanșare a
funcției: Aprox. 170210 de jocuri
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•

•

Simbolul
Poartă
substituie toate
simbolurile cu
excepția
simbolului
scatter
expandabil
special.
Toate plățile
sunt pentru
câștigurile de la
stânga la
dreapta cu
excepția
scatter-urilor,
care plătesc
oriunde.
Toate premiile
sunt pe liniile
selectate, cu
excepția
scatter-urilor.
Cel mai mare
câștig este
plătit doar pe
linia selectată.
Câștigurile pe
linie sunt
înmulțite cu
miza pe linie.
Premiile scatter
sunt înmulțite
cu miza totală.
Câștigurile
scatter sunt
adăugate la
câștigurile pe
linie.
Defecțiunile
anulează toate
plățile și
jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt pentru un credit mizat.
SIMBOL

5x

4x

3x 2x LINIE SCATTER

FUNCȚIE SPECIALĂ

Poseidon 5000 1000 100 10 X
Sirenă

2000 400

40

5

X

Statuie

750

100

30

5

X

Cufăr

750

100

30

5

X

As

150

40

5

X

Popă

150

40

5

X

Damă

100

25

5

X

Valet

100

25

5

X

Zece

100

25

5

X

Poartă

200

20

2

X

Declanșează runda bonus și substituie

