Slot MicroGaming Terbaru
Microgaming adalah salah satu perusahaan terbesar di industri perjudian internet. Ini
telah memimpin dari sisi depan sejak pertengahan 1990-an dan sangat dihormati.
Perusahaan ini hadir dengan direktori permainan yang cukup banyak, tetapi tidak
menunjukkan tanda-tanda melambat seperti di situs mamibet.
Fishing Pots of Gold
Fishing adalah tema yang sangat populer untuk mesin bandar judi slot online dan
dengan demikian adalah Irlandia. Microgaming dengan cerdas menggabungkan
keduanya dalam game ini yang pasti akan memberikan kesenangan berjam-jam. Ini
benar-benar mesin slot 5x3 dengan 10 jalur pembayaran tetap di permainan dasar.
Gulungan memancing diatur di danau di mana leprechaun memiliki memancing sehari
dan di gulungan berbagai simbol tematik.
Namun demikian, itu adalah fitur hadiah di mana permainan benar-benar menjadi hidup.
Saat ini ada simbol uang tunai ikan khusus dan ikon jackpot tas uang yang dapat
mendarat di gulungan. Leprechaun bertindak sebagai simbol liar dan mengumpulkan
dan ketika individu ini mendarat di gulungan ke-5, dia dapat menarik hadiah ikan atau
kantong uang apa pun yang ada di gulungan. Selain itu ada putaran putaran gratis di
mana jumlah garis pembayaran meningkat menjadi 20. Bahkan lebih baik lagi,
dimungkinkan untuk memenangkan pengganda hingga x10 selama putaran gratis.
Agent Jane Blonde Max Volume
Microgaming telah membawa Agen Anne Blonde kembali ke gulungan untuk
pengalaman lain di slot ini. Ini benar-benar slot 5x3 dengan 243 cara untuk
menghasilkan dan menawarkan hadiah fitur jackpot kepada pemain, 3 pengaturan
putaran gratis yang berbeda, dan fitur gulungan bergulir.
Gulungan bergerak menyiratkan bahwa simbol yang berhasil dihilangkan untuk
memungkinkan lebih banyak jatuh yang disebutkan sebelumnya membentuk lebih
banyak kemenangan. Berkenaan dengan putaran bebas, pemain dapat memilih dari 15
putaran yang dimulai dengan pengganda x1 yang menghasilkan +1 pada setiap
putaran, 10 putaran yang dimulai dengan pengganda x2 yang meningkat sebesar x2
pada setiap putaran, dan 5 putaran gratis yang dimulai dengan peningkatan pengganda
x5 . x5 dengan setiap lingkaran.
The Bandit and the Baron
Pemain memiliki kemungkinan untuk melakukan perjalanan kembali ke Old Western di
slot ini yang menyediakan tumpukan sumber ikon nilai yang sangat baik dan lingkaran
respin Bonus Bandit yang menarik. Ini adalah slot 5 gulungan dengan 25 paylines dan
aksinya terjadi di kota tua yang berantakan.

Bonus Bandit adalah daya tarik utama. Ini benar-benar permainan hold and play.
Pemain mulai dengan 3 putaran yang mungkin memiliki dua belas ruang terkunci dan
tiga belas ruang kosong. Hanya tiga jenis simbol yang dapat mendarat, simbol uang
tunai, yang mengunci di tempat dan pengganda penghargaan, simbol kunci, yang
membuka posisi gulungan, dan simbol pembaruan, yang meningkatkan semua cita-cita
uang tunai pada koleksi yang sama. Dengan pembayaran tertinggi 25.000x, game ini
membuat perjalanan ke Crazy West tampak seperti keputusan yang bijaksana.
Bank Vault
Jika Anda menyukai uang, dan jangan berpura-pura, siapa yang tidak, maka ini adalah
slot yang tepat untuk Anda. Ini membenamkan Anda dalam dunia emas batangan,
berlian besar, dan perhiasan mewah, sambil memberi Anda kemungkinan untuk
memenangkan cukup uang untuk membeli beberapa milik Anda sendiri.
Untuk memulai, simbol penyebaran dolar batu mulia dapat menawarkan pembayaran
hingga 2.500 kali risikonya. Cash Wheel Reward dapat menawarkan fitur Money Catch,
Free Spins, atau Diamond Buck Prize. Dengan cara ini hingga 30 putaran gratis dapat
dimenangkan dan roda juga dapat memberikan pengganda pembayaran setinggi x4.
Dengan bantuan semua fitur ini, setiap putaran gulungan dapat membuat Anda menang
hingga 10.500 kali lipat dari taruhan Anda.

