Cele mai generoase jocuri la aparate în 2018
Scris de Sighet Online
Joi, 17 Ianuarie 2019 19:23 - Ultima actualizare Joi, 17 Ianuarie 2019 19:26

Descoperă care sunt cele mai generoase jocuri ca la aparate în 2018 și cum te poți bucura de
maximul de avantaje atunci când le joci. Jocurile cu sloturi de top din 2018 nu înseamnă doar
jackpoturi standard de calitate, jackpoturi progresive, ci foarte multe îmbunătățiri la nivel de
grafică, mod de vizualizare, simboluri sau elemente inovative. Descoperă în cele ce urmează
lista celor mai atractive jocuri la aparate online din 2018.
Berryburst
Este un slot de la producătorul de renume global Netent și este continuarea atât de mult
așteptată a celebrului slot Starburst. Cu siguranță că acest joc la aparate va deveni în curând
unul dintre cele mai populare sloturi online de toate timpurile, existând șanse mari să rivalizeze
cu predecesorul sau. În locul pietrelor colorate, în Berryburst simbolurile sunt sub forma unor
fructe apetisante, care la nivel grafic sunt extraordinar de bine realizate. Așa că, mai că îți vine
să guști din zmeură, mandarinele, strugurii și celelalte fructe atât de realist desenate. Berryburst
are un RTP de 96,23%, re-rotiri și simboluri Wild Expandabile.
Amazing Aztecs
Dezvoltat de către Microgaming, acest slot te trimite înapoi în timp, într-o călătorie în care vei
descoperi una dintre cele mai glorioase civilizații ale tuturor timpurilor (și atât de des regăsită în
jocurile ca la aparate online). Cu 243 de moduri de a câștiga, cu o valoarea de RTP-ului de
96,03% și pariuri variind între 0,10 și 100 monede, acesta este unul dintre cele mai țări
jocuri aparate
care au fost lansate pe piață în 2018.
Wild Wheel: Big Money
Conceput de către producătorul Push Gaming, Wild Wheel: Big Money este o interpretare
modernă a sloturilor clasice și care are un RTP generos de 96,98%. Jocul vine în varianta
clasică, cu cinci role și 20 de linii de plată, având pariuri care variază de la minimum 0,20
monede până la maxim 100 monede și oferă un jackpot non-progresiv de 3,000 de monede.
Karaoke Party
Acesta este unul dintre cele mai noi slot-uri video tematice, lansate de către Microgaming și
care este dedicat fanilor jocurilor ca la aparate muzicale. Chiar dacă nu va trebui să cânți
pentru a câștiga în acest joc, simbolurile cântăreților de karaoke o vor face pentru tine. Acest
slot cu 9 linii îți oferă câștiguri mari și poți câștiga până la 30 rotiri gratuite, cu un multiplicator de
3 ori. Microgaming are mereu niște ași în mânecă, astfel că fiecare simbol Wild va fi dublat ca
plata, oferindu-ți șansa de a câștiga premii care depășesc 150.000 de monede.
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Playboy Gold
Microgaming a lansat slotul Playboy Gold în martie 2018. În câteva luni, acest joc la aparate a
devenit unul dintre cele mai populare și mai jucate jocuri de cazino din acest an. Cu siguranță
că tema apetisantă a jocului este parțial responsabilă pentru popularitatea sa și pe bună
dreptate, pentru că puțini sunt cei cărora nu le plac iepurașii Playboy. Mai ales dacă îți aduc
niște premii de seamă. Slotul are 6 role, 100 de linii de plată și un RTP de 96, 01%. Bonusurile
vin la pachet cu o coloană sonoră de zile mari și un gameplay care abundă în runde Bonus
Wheel, rotiri gratuite și match Bonus.
Care va fi jocul ca la aparate online pe care îl vei juca prima dată dintre toate aceste sloturi
super atractive?
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