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First Person Lightning Roulette och Dream Catcher nya titlar i
Evolutions RNG-utbud
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat två nya titlar – First Person
Lightning Roulette och First Person Dream Catcher – i sitt utbud av RNG-spel med integrerad ”Go Live”funktionalitet.
Båda spelen är RNG-versioner av de populära och prisbelönta live casino-spelen. Liveversionen av
Evolutions Lightning Roulette vann tre utmärkelser som årets spel 2018. Dream Catcher, ett lyckohjul med
en livepresentatör, utsågs till Digital Product of the Year vid Global Gaming Awards på G2E Las Vegas
2017. Nu finns de nya First Person-varianterna av båda dessa spel tillgängliga för operatörer sin vill addera
något särskiljande i sina RNG-erbjudanden.
I First Person Lightning Roulette centreras spelet runt ett realistiskt animerat roulettebord i en elektrisk
miljö med blixteffekter. I varje spelrunda blir mellan ett och fem slumpgenererade nummer träffade av
blixten och tilldelas vinstmultiplikatorer mellan 50x och 500x.
First Person Dream Catcher är samtidigt ett enkelt spel som baseras på ett stort vertikalt lyckohjul. Spelare
satsar på det nummer som de tror hjulet kommer att stanna vid. För att ytterligare höja spänningen finns
multiplikatorer på 2x och 7x utplacerade i hjulet.
En nyckelfunktion i båda spelen är den unika knappen ”Go Live”, som alltid finns med i användargränssnittet
i Evolutions First Person-spel. Genom att trycka på knappen transporteras spelaren till liveversionen av
spelet. Bytet sker smidigt tack vare att samma regler och samma enkla användargränssnitt används i båda
versionerna.
-Vårt utbud av First Person-spel fortsätter att använda den senaste tekniken för att hjälpa våra kunder att
bygga spelarlojalitet genom hela deras onlinekasino-erbjudande. Samtliga First Person-titlar är fantastiska
spel som står på egna ben tack vare animationerna och spelupplevelsen – men med ”Go Live”-knappen går
de långt bortom de konventionella RNG-spelen. Genom knappen transporteras spelarna enkelt in i
Evolutions underhållande live casino-värld, som erbjuder så mycket mer än bara de klassiska bordsspelen,
säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution.
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