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Despre Power Prizes™ - Noble Peacock™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 5 role și 243 de căi de câștig
Păun, Asiatică
RUNDE DE JOC BONUS
Jocuri gratuite
Funcția Power Prizes™
Funcția Plic Roșu
Gamble
Jackpoturi
PLATĂ

Câștig maxim implicit

5,33x miza totală

Frecvența de declanșare
Aprox. 37%
(%)
5 Jackpoturi, 2 jackpoturi statice și 3 progresive (Grand, Major și
Maxi)
Grand jackpotul începe la: 3333,33 x miza totală
Jackpot

Major jackpotul începe la: 1000 x miza totală
Major jackpotul începe la: 333,33x miza totală
Minor jackpot: 33,33 x miza totală
Mini Jackpot: 13,33 x miza totală

Volatilitate

Profit (%) 95.0

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Intră pe frumoasa scenă asiatică și încearcă să
colectezi cât mai multe simboluri Monedă. Cu ceva
noroc, Grand Jackpotul poate fi al tău!

Joc principal
Power Prizes™ - Noble Peacock™ se joacă pe 5 role,
fiecare 3 rânduri sunt dispuse în înălțime, cu 243 de
căi întotdeauna active. Combinațiile de câștig sunt
dispuse de la stânga la dreapta, începând cu prima rolă
din stânga, cu excepția simbolurilor scatter. O pană de
păun Wild apare pe rolele 2 și 4, ajutând la creșterea
șanselor tale de câștig.

Jocuri Gratuite
3 sau mai multe simboluri scatter Lotus declanșează
Jocuri Gratuite. Se acordă inițial 8, 16 sau 24 de Jocuri
Gratuite, în funcție de numărul de simboluri Lotus,
care au declanșat runda bonus. Intri la Jocurile
Gratuite? Acum, șansa ta de câștig e mai mare, pentru
că toate simbolurile regale (A, K, Q, J, T) sunt
eliminate! În plus, câștigurile tale se pot înmulți
datorită simbolului Wild, care poate deveni un
multiplicator Wild.
Rata de declanșare a funcției: Aprox. 120-130 de
jocuri.

Funcția Power Prizes™
Vrei să câștigi unul dintre marile jackpoturi? Dacă da,
trebuie să colectezi 6 sau mai multe simboluri Monedă
în jocul principal. Dacă reușești să le colectezi, vei
intra în funcția Power Prizes™. Numărul de rotiri
bonus în cadrul funcției Power Prizes™ depinde de
numărul de Monede declanșatoare. Funcția va bloca
toate simbolurile Monedă colectate de tine și va
verifica orice noi simboluri Monedă apărute în timpul
rundei bonus. Nu mai sunt rotiri rămase și nu toate
pozițiile au fost completate? Există încă șansa
acordării a 1-3 rotiri extra. Rotirile extra se acordă o
singură dată per rundă bonus. Ai primit un simbol
Monedă care conține un titlu Jackpot? Felicitări! Acest
Jackpot e al tău! Dacă tu ești ALESUL, iar monedele
umple ecranul, toate câștigurile tale se dublează cu
excepția Grand Jackpotului! Funcția Power
Prizes™ se încheie fie odată ce nu mai rămân rotiri, fie
odată ce toate pozițiile au fost completate.
Rata de declanșare a funcției: Aprox. 110-130 de
jocuri

Funcția Plic Roșu
Simbolul scatter Plic Roșu pe rola 3 declanșează
funcția. În cadrul funcției, simbolul Plic Roșu adaugă
1 până la 4 simboluri Monedă la pozițiile existente de
pe role. Simbolurile Monedă vor înlocui simbolul
inițial, care s-a aflat la pozițiile selectate. Simbolul
Plic Roșu se va schimba de asemenea într-un simbol
Monedă.

Reguli
Toate premiile sunt pentru combinațiile de un fel.
Toate premiile sunt pentru combinațiile de la stânga la
dreapta.
Toate combinațiile pe linie încep pe prima rolă din
stânga.
Toate combinațiile sunt pe role adiacente.
Cel mai mare câștig e plătit doar per combinație pe
ecran.
Jocurile gratuite se joacă cu miza și liniile de câștig
selectate în runda de joc, care le-a activat.
În cadrul jocurilor gratuite, poți activa noi jocuri
gratuite.
6 sau mai multe Monede în orice poziție declanșează
funcția Power Prizes™ , care poate duce la câștigarea
tuturor jackpoturilor.

Gamble
Opțiunea gamble este dezactivată în mod implicit.
Odată oferită, aceasta se limitează la valoarea maximă
posibilă de joc definită de operator.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL IMAGINE 5x 4x 3x SCATTER

Păun

160 60 30

Broască
țestoasă

100 40 20

FUNCȚIE
SPECIALĂ

Broască

100 40 20

Pește Koi

90

30 15

Buburuza

90

30 15

As

50

20 10

Popă

50

20 10

Damă

50

20 10

Valet

50

20 10

Zece

50

20 10

Lotus

120 60 30 X

3 sau mai
multe
declanșează
Jocuri
Gratuite

Distribuie 25 monede

Plic roșu

Wild-ul
substituie
toate
simbolurile
cu excepția
simbolurilor
Lotus și
Monedă.

Wild

Un
multiplicator
de 2x, 3x,
sau 5x la
Jocuri
Gratuite

Monedă

X

6 sau mai
multe
declanșează
funcția
Power
Prizes™
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