
Rainbow King™ 

 
Ia comoara de la capătul curcubeului! 

Castelul regelui e împodobit până la acoperiș cu coroane, piere prețioase și comori, iar acesta 

așteaptă să își împartă bogățiile cu tine. Pătrunde în regatul multicolor al regelui curcubeului și cu 

ceva noroc, vei fi răsplătit cu câștiguri de prietenosul monarh! Dacă vei găsi cheia tezaurului, îți vei 

putea umple buzunarele cu pietre prețioase multicolore în cadrul rundelor bonus! 

Rainbow King™ este un slot vesel multicolor cu o mulțime de șanse de câștig. Obiectivul tău este 

acela de a avea aceleași simboluri într-o anumită succesiune. Vei obține un câștig, odată ce același 

număr minim de simboluri vor apărea consecutiv de-a lungul unei linii de câștig începând din stânga. 

Mult succes! 

• Numărul rolelor: 5 

• Linii de câștig: 20 

• Succesiunea câștigurilor: de la stânga la dreapta 

• Simboluri speciale: simbol Joker (WILD), scatter (carte) 

• Posbilitate bonus: Da 

• Posibilitate gamble: Da 

Funcția Rainbow-King 

Dacă cel puțin trei simboluri rege (simboluri bonus) apar simultan în orice poziție pe role, va fi 

declanșată funcția Rainbow-King. Aici vei deplasa o figură pe tabla de joc. Pentru aceasta, trebuie să 

dai cu zarul. Pe fiecare câmp pe care ajungi, te așteaptă diferite câștiguri. Dacă figura ta ajunge pe un 

câmp Rainbow-King, va lua startul un slot mini. Poți juca în cadrul acestuia, odată ce figura ta ajunge 

după o rundă pe câmpul „Take The Money“. 

Funcția King-Cash 

Dacă cel puțin trei coroane apar simultan în orice poziție pe role, va fi activată funcția King-Cash. Aici 

vor apărea doisprezece coroane, iar tu trebuie să optezi pentru una. Sub ea te așteaptă câștigul 

aleatoriu. 

Funcția Cash-Castle 

Dacă cel puțin trei simboluri castel apar simultan în orice poziție pe role, va începe funcția Cash-

Castle. Odată ce optezi pentru unul din castelele afișate, vei obține câștigul aleatoriu, care se 

ascunde în spatele porților sale! 

RTP: 95.00% 

 

 



 

 


