


Roulette Trực tiếp của Evolution là game Roulette 
chia bài trực tiếp phổ biến, nguyên bản và thú vị 
nhất hiện có phiên bản trực tuyến. Góc nhìn ba 
chiều sử dụng nhiều camera của chúng tôi cho 
phép người chơi có trải nghiệm chân thực hơn khi 
được theo dõi từng vòng quay của bánh xe cũng 
như từng chuyển động của quả bóng. 
Các tựa game đầy sáng tạo như Roulette Nhanh, 
Roulette 3D, Roulette Tốc độ và Roulette Hai bóng 
cung cấp cho các bên được cấp phép của chúng 
tôi những yếu tố hấp dẫn độc đáo giúp thu hút và 
giữ chân nhiều người chơi hơn. Ngoài ra còn có 
nhiều biến thể khác, bao gồm các bàn VIP và Salon 
Privé sang trọng, và giải pháp hội tụ Roulette Chơi 

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH
 A Game Roulette Trực tiếp trực tuyến　
　 nguyên bản nhất

 A Rất nhiều sự lựa chọn cùng các 
　  biến thể đa dạng

 A Các lựa chọn bao gồm Roulette　
　 Nhanh và Roulette 3D mang tính　　
　 cách mạng, từng đạt giải thưởng

 A Có sẵn các tùy chọn tùy chỉnh.
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BIẾN THỂ ROULETTE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐA DẠNG NHẤT

đôi của chúng tôi. 
Với sự lựa chọn tuyệt vời này, chúng tôi giúp các 
bên được cấp phép dễ dàng mang đến trải nghiệm 
Roulette Trực tiếp đẳng cấp thế giới. 
Chúng tôi phục vụ mọi đối tượng người chơi với 
các loại bàn chia bài tiêu chuẩn, VIP và nói tiếng 
bản xứ đa dạng nhất thế giới. Bất kể người chơi 
của bạn chọn bàn trực tiếp nào, họ cũng sẽ đều 
được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi chơi cùng 
với những người chơi khác, trên một bánh xe có 
thật, với người chia bài bằng xương bằng thịt và 
với hành động trực tiếp được truyền tới màn hình 
của họ ở chất lượng HD. 

CÓ CẢ PHIÊN BẢN GÓC NHÌN THỨ NHẤT:
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TIỀN NGƯỜI CHƠI THU VỀ (TỐI ƯU)
Roulette Tiêu chuẩn: 97,30%

Roulette Kiểu Pháp 98,65%

Roulette Kiểu Mỹ 94,74%

Roulette Nhanh: 97,30% 

XXXtreme Roulette Nhanh: 97,30%

Thỏi Vàng Roulette: 97,30%

Roulette Studio Bóng Đá: 97,30%

Roulette hai bóng: 97,30%
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BIẾN THỂ
ROULETTE KIỂU PHÁP VÀ CHÂU ÂU 
Các bánh xe Roulette Kiểu Pháp và Châu Âu 
đều có các số từ 1 đến 36 và một số 0 đơn. 
Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt chính với trò 
Roulette Kiểu Pháp:

• Roulette Kiểu Pháp áp dụng quy tắc La 
Partage: nếu bạn đặt cược số tiền chẵn và quả 
bóng rơi vào ô số 0, bạn chỉ mất một nửa số 
tiền đặt cược của mình

• Roulette Kiểu Pháp sử dụng cách bố trí bàn 
chơi có đôi chút khác biệt với một số loại đặt 
cược được hiển thị bằng tiếng Pháp: Pair hoặc 
Impair = Chẵn hoặc Lẻ; Manque hoặc Passe = 
Thấp (1-18) hoặc Cao (19-36)

ROULETTE KIỂU MỸ (SỐ 0 ĐÔI)
Bàn số 0 đôi kiểu Mỹ cổ điển đáp ứng nhu cầu 
của thị trường Hoa Kỳ và mở rộng sự lựa chọn 
trò chơi cho người chơi ở các khu vực khác. 
Bánh xe kiểu Mỹ có thêm một ô (00) so với trò 
Roulette kiểu Pháp và Châu Âu và ô 00 trên bàn. 
Thứ tự các số trên bánh xe cũng khác nhau, điều 
này có ý nghĩa quan trọng đối với người chơi đặt 
cược lân cận.

• Giới hạn đặt cược thấp để thu hút nhiều người 
chơi hơn

• Bổ sung "Năm Cược", trong đó một chip/cược 
bao gồm năm con số: 0, 00, 1, 2 và 3

• Tăng lợi nhuận trung bình tổng thể lên 5,3%

ROULETTE NHANH
Kết hợp game Roulette Trực tiếp đẳng cấp thế 
giới của chúng tôi với lối chơi RNG tiên tiến, 
Roulette Nhanh là game Roulette đạt nhiều giải 
thưởng cung cấp giá trị giải trí gia tăng và giá trị 
giải thưởng cao hơn gấp bội. 

• Giao diện người dùng điện tử cùng với môi 
trường Art Deco màu đen và vàng bắt mắt

• Con số May mắn và Trả thưởng May mắn kiểu 
RNG mang đến sự phấn khích của game slot 
cho mỗi vòng chơi

• Nhận mức trả thưởng cao hơn gấp bội (50 lần, 
100 lần, 200 lần, 300 lần, 400 lần hoặc 500 lần) 
chỉ với đặt cược Đơn đơn giản

Hỗ trợ các ngôn ngữ tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tìm hiểu thêm trong bảng thông tin Roulette 
Nhanh của chúng tôi. 
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ROULETTE TỐC ĐỘ
Một phiên bản siêu nhanh của trò Roulette chia 
bài trực tiếp của chúng tôi, trong đó các vòng trò 
chơi chỉ mất 25 giây giữa các lượt quay. 

• Bánh xe tăng áp được thiết kế tùy chỉnh

• Chỉ được phép đặt cược trong khi bánh xe 
quay

• Không mất thời gian để tiếp tục với vòng quay 
tiếp theo nhờ tính năng nhận dạng con số 
thắng cuộc được tối ưu hóa

• Các vòng chơi nhanh hơn 50% so với trò 
Roulette Trực tiếp thông thường

ROULETTE NHANH XXXTREME
Phiên bản XXXtreme của trò chơi Roulette Nhanh 
đạt giải thưởng của chúng tôi mang đến trải 
nghiệm chơi game thú vị và hấp dẫn hơn nữa. 
Độ hồi hộp được đưa lên một tầm cao mới với 
một cơn bão điện mang đến nhiều điểm đặt cược 
hơn và cùng hệ số siêu khủng trong mỗi vòng 
chơi. Và giờ đây, đó chính là thứ chúng tôi gọi là 
"XXXtreme"!

• Tính năng Sét truyền mang đến những Con số 
Sét truyền bổ sung - mang đến tổng cộng tối đa 
mười điểm đặt cược trong mỗi vòng trò chơi

• Tính năng Ăn đôi tăng hệ số khi đặt cược Đơn 
lên mức đáng kinh ngạc: 2.000 lần

• Giao diện người dùng giật gân cùng khung 
cảnh ấn tượng

Tìm hiểu thêm trong bảng thông tin Roulette 
Nhanh XXXtreme của chúng tôi.
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THỎI VÀNG ROULETTE
Thỏi Vàng Roulette mang đến một trải nghiệm 
giải trí cao cấp, hoàn toàn khác biệt, đưa người 
chơi quyền điều khiển trong khi gia tăng cơ hội 
vàng để có những phần thưởng chấn động. 
Thắng cược Trực Tiếp chưa bao giờ có nhiều cái 
lợi như vậy!

• Trúng trả thưởng tiền mặt và Thỏi Vàng giá trị 
cao, đi kèm với các hệ số 88x

• Dùng Thỏi Vàng ở các vòng trong tương lai để 
tối đa tiền thắng

• Cộng dồn nhiều Thỏi Vàng cùng với phỉnh vào 
một điểm cược để tăng giá trị hệ số và tiền 
thắng tiềm năng

Tìm hiểu thêm trong bảng thông tin Thỏi Vàng 
Roulette của chúng tôi.
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ROULETTE TỰ ĐỘNG
Một bánh xe trực tiếp tự động mang đến nhịp 
chơi nhanh, với cảm giác chân thực cùng giao 
diện chất lượng cao. Game Roulette Tự động của 
chúng tôi chắc chắn sẽ là một sự thay thế hoặc 
bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập Roulette chia 
bài trực tiếp.
• Hoàn toàn tự động và có khả năng chơi 60 đến 

80 vòng chơi mỗi giờ, 24/7

• Các đơn vị đặt cược chỉ bằng nửa giá trị giúp 
thu hút nhiều người chơi hơn 

• Roulette Tự động Tốc độ là một biến thể siêu 
nhanh với tốc độ ấn tượng: 2,500 vòng chơi 
mỗi ngày. Chỉ được phép đặt cược trong khi 
bánh xe quay

• Roulette Tự động có sẵn với các phiên bản 
Roulette Tự động Kiểu Châu Âu, Kiểu Pháp và 
Kiểu Mỹ
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ROULETTE 3D
Game Roulette trực tiếp chất lượng cao, độc đáo 
khác biệt với nhiều camera giúp người chơi có 
trải nghiệm chơi trực tiếp chân thực hơn nữa. Khi 
người chia bài trực tiếp quay bánh xe, người chơi 
có thể nhìn và theo dõi mọi chuyển động của quả 
bóng. 

• Đoạn phim quay chậm phát lại tức thì khi quả 
bóng chuẩn bị dừng lại trong ô thắng cuộc trên 
bánh xe

• Thu hút người chơi mới vào trang web của 
bạn và cũng là nơi lý tưởng để bán chéo game 
Roulette Trực tiếp kịch tính độc đáo cho những 
người chơi RNG và đặt cược thể thao

ROULETTE STUDIO BÓNG ĐÁ
Roulette Châu Âu kết hợp với bầu không khí 
bóng đá sôi động – Roulette Studio Bóng Đá giữ 
lửa cho cuộc trò chuyện bóng đá và song song là 
cung cấp trò chơi chất lượng cao.

Thống kê về các kết quả Roulette gần đây giúp 
bạn dự đoán kết quả của những vòng trong 
tương lai nhờ hiển thị số lượng chuỗi thắng cho 
màu Đỏ hoặc Đen.

• Môi trường chủ đề bóng đá

• Dòng tin tỷ số bóng đá trực tiếp
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SALON PRIVÉ
Khung cảnh VIP cao cấp, siêu sang trọng của 
chúng tôi cung cấp mức cược tối đa cao và chức 
năng điều khiển của người chơi được cải thiện tại 
bàn chơi riêng một người chơi. 

• Các nhà khai thác có thể tăng giới hạn đặt 
cược tối thiểu nhưng không được thấp hơn 
€1.500

• Khi đã sẵn sàng đặt cược, người chơi chỉ việc 
nhấp vào nút "Quay ngay"

• Những người chơi khác không thể tham gia 
hoặc thậm chí xem các bàn siêu VIP nàyTỔNG QUAN TRÒ CHƠI
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ROULETTE VIP
Các biến thể VIP của bàn Roulette Trực tiếp Kiểu 
Pháp và Châu Âu cũng như bàn Roulette Tự 
động của chúng tôi được đặt trong các khung 
cảnh VIP sang trọng và chào đón nhất.

• Nhiều bàn chơi Roulette VIP Kiểu Pháp và 
Châu Âu

• Bàn Roulette Tự động VIP tự động cung cấp 60 
đến 80 vòng chơi mỗi giờ

• Giới hạn đặt cược được thiết lập để thu hút 
những người chơi có mức cược cao

ROULETTE TỨC THÌ
Trong trò Roulette Tức thì, hiện chúng tôi đang 
sử dụng 12 bánh xe Roulette tự động đồng bộ và 
riêng lẻ để đáp ứng mong muốn có kết quả gần 
như tức thì của người chơi. Các bánh xe roulette 
quay gần như liên tục, với những quả bóng được 
thả lần lượt xuống các bánh xe khác nhau. 
Người chơi có thể chơi theo tốc độ mình muốn 
vì thời gian đặt cược là không giới hạn. Người 
chơi chỉ cần nhấp vào nút "CHƠI NGAY" để bắt 
đầu vòng chơi. Bánh xe gần nhất với lần thả bóng 
tiếp theo sẽ tự động được chọn làm bánh xe mà 
người chơi đặt cược cho vòng chơi này. Người 
chơi thích tốc độ nhanh hơn có thể chỉ việc nhấp 
vào "ĐẶT CƯỢC LẠI" và "CHƠI NGAY" để bắt 
đầu vòng tiếp theo ngay lập tức với cùng một 
mức cược.
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ROULETTE CHUYÊN DỤNG
Game Roulette Chuyên dụng của chúng tôi cung 
cấp tùy chọn thiết lập studio hoàn chỉnh, bổ sung 
nhiều camera HD xung quanh bánh xe và người 
chia bài trên các bàn Roulette Trực tiếp chuyên 
dụng của bạn. 

Có thể tùy chỉnh toàn diện - bạn chọn số lượng 
camera, góc máy và cảnh quay cũng như các 
cảnh chèn để đáp ứng nhu cầu của thương hiệu 
và người chơi của bạn.

ROULETTE HAI BÓNG
Một biến thể độc đáo của trò Roulette truyền 
thống sử dụng hai quả bóng để cho ra hai con số 
chiến thắng từ một lần quay duy nhất. Cung cấp 
độc quyền bởi Evolution, Roulette Hai bóng Trực 
tiếp là game sòng bạc đầu tiên trên thế giới giới 
thiệu các loại cược Roulette kịch tính với các tỷ lệ 
cược thú vị lên đến 1 ăn 1.300.

• Cược trong bàn - cược thắng khi một trong hai 
quả bóng rơi vào ô đã đặt. Người chơi sẽ thắng 
gấp đôi nếu cả hai quả bóng đều rơi vào ô đã 
đặt

• Cược ngoài bàn - cược thắng khi cả hai quả 
bóng rơi đều rơi vào ô đã đặt. Ví dụ, để đặt 
cược bóng rơi vào ô màu đỏ, cả hai quả bóng 
phải rơi vào ô số màu đỏ

• Cược Jackpot Hai bóng - để giành chiến thắng, 
cả hai quả bóng đều phải rơi vào ô số đã chọn

ROULETTE CHƠI ĐÔI
Cài đặt camera và âm thanh tiên tiến bổ sung khả 
năng Chơi đôi cho bất kỳ bàn Roulette nào trong 
sòng bạc trên đất liền của bạn. 

• Cho phép số người chơi trực tuyến bổ sung 
gần như không giới hạn có thể chơi tại bàn

• Những người chơi bổ sung có thể chơi tại chỗ 
hoặc từ bất kỳ đâu trên thế giới

• Tiếp cận với nhiều người chơi hơn để phát triển 
thương hiệu và doanh thu của bạn
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RULETA EN VIVO
Ruleta En Vivo là giải pháp Roulette Trực tiếp có 
thể tùy chỉnh, đẳng cấp thế giới sẵn sàng để sử 
dụng của chúng tôi dành cho bất kỳ nhà khai thác 
dịch vụ sòng bạc được cấp phép nào ở Tây Ban 
Nha. Studio trực tiếp được trang bị đầy đủ các 
hoạt động từ Casino Odiseo ở Murcia, Tây Ban 
Nha, nơi chúng tôi cũng có khả năng cung cấp 
các bàn dành riêng cho các bên được cấp phép 
của mình. 

Trong studio trực tiếp được xây dựng phục vụ 
mục đích này, chúng tôi có những người chia bài 
Roulette Trực tiếp nói tiếng Tây Ban Nha - cả 
nam và nữ - làm việc 24 giờ mỗi ngày.
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ROULETTE TIẾNG BẢN ĐỊA
Giải pháp bản địa hóa được phát triển dành cho 
người chơi địa phương giúp bạn đến gần hơn 
với người chơi của mình. Những người chia bài 
nói tiếng bản xứ tạo ra mối quan hệ bền chặt với 
người chơi và kéo dài thời gian chơi, nhiều lượt 
truy cập lặp lại hơn, tăng mức độ trung thành và 
giá trị lâu dài của người chơi. Với nền tảng linh 
hoạt và hạ tầng studio sản xuất hiện đại, chúng 
tôi có thể nhanh chóng xây dựng và triển khai cho 
hầu như tất cả các thị trường. 

Chúng tôi có những giải pháp bản địa hóa sẵn 
sàng để sử dụng đa dạng nhất với các bàn có 
người chia bài nói tiếng bản xứ. Chúng tôi hiện 
cung cấp các giải pháp bản địa hóa với người 
chia bài nói tiếng bản xứ bao gồm tiếng Anh, Ý, 
Thụy Điển, Đức, Nga, Đan Mạch, Pháp, Flemish, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Na Uy, Tây Ban Nha, Phần 
Lan, Nhật Bản và Romania.



Mục tiêu của trò Roulette là dự đoán con số mà 
quả bóng sẽ dừng lại bằng cách đặt một hoặc 
nhiều cược có chứa con số cụ thể đó. Bánh xe 
trong trò Roulette Kiểu Pháp và Châu Âu bao 
gồm các số 1-16 cùng với một số 0 (không) đơn.

Bạn có thể đặt nhiều loại cược khác nhau trên 
bàn Roulette. Cược có thể bao gồm một số duy 
nhất hoặc một dãy số nhất định, mỗi loại cược có 
tỷ lệ trả thưởng riêng. 

Cược được thực hiện trên các khoảng trống 
được đánh số trên khu vực đặt cược, hoặc trên 
các đường giữa chúng, được gọi là cược trong 
bàn, trong khi cược được thực hiện trên các ô 
đặc biệt bên dưới và bên cạnh của lưới số chính 
được gọi là cược ngoài bàn. Cược Đơn hoặc 
Cược Đôi là những ví dụ về cược trong bàn, 
cược Đỏ/Đen hoặc Chẵn/Lẻ là những ví dụ về 
cược ngoài bàn.
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Sau khi hết thời gian đặt cược, quả bóng được 
quay trong bánh xe Roulette. Quả bóng cuối cùng 
sẽ dừng lại trong một trong các ô được đánh số. 
Bạn sẽ thắng nếu trong cược bạn đã đặt có con 
số cụ thể đó. 

Cược lân cận được đặt trên một khu vực cược 
hình bầu dục hoặc hình đường đua đặc biệt cho 
phép bạn đặt cược lân cận và các cược đặc biệt 
khác dễ dàng hơn. Mỗi cược bao gồm một bộ số 
khác nhau và có tỷ lệ trả thưởng khác nhau. Điểm 
đặt cược sẽ được đánh dấu trên lưới đặt cược 
khi đặt cược lân cận. 
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CƯỢC YÊU THÍCH
Bạn có thể lưu cược yêu thích của mình để có 
thể dễ dàng truy cập vào các vòng trong tương lai 
trên bất kỳ bàn Roulette nào. Cược yêu thích cho 
phép bạn tiết kiệm một cược ưa thích hoặc một 
tổ hợp nhiều loại cược khác nhau. Bạn có thể 
lưu và chỉnh sửa danh sách lên đến 15 cược yêu 
thích của mình dưới các tên khác nhau.

Dưới tab thứ hai trong các cược yêu thích, bạn 
có thể dễ dàng đặt các cược đặc biệt "Finale en 
plein" và "Finale a cheval". 

CHẾ ĐỘ XEM BÀN
Bạn có thể chọn chế độ xem game của mình 
bằng cách nhấp vào nút "Xem" (biểu tượng 
camera) trên thanh công cụ. Chọn giữa chế độ 
xem Nhập vai, chế độ xem Cổ điển và chế độ 
xem 3D. Hầu hết các game Roulette đều cho 
phép lựa chọn giữa cả ba chế độ xem, trong khi 
Roulette Hai bóng cung cấp chế độ xem Nhập vai 
và chế độ xem Cổ điển.

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHÍNH CỦA BẠN ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HÌNH ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH MINH HỌA VÀ SẢN PHẨM CÓ THỂ CÓ SỰ KHÁC BIỆT

ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG QUAN TRÒ CHƠI

BIẾN THỂ

THIẾT BỊ

TRẢ THƯỞNG

TÀI LIỆU MARKETING

CÁCH CHƠI

ROULETTE TỨC THÌ

ROULETTE GÓC NHÌN THỨ NHẤT



CÁC YẾU TỐ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

LƯỚI ĐẶT CƯỢC
Đặt cược bằng cách nhấp vào điểm đặt 
cược thích hợp trong lưới đặt cược.

CƯỢC YÊU THÍCH
Bạn có thể lưu và chỉnh sửa tối đa 15 cược 
yêu thích.

CON SỐ CHIẾN THẮNG
Màn hình con số chiến thắng hiển thị các con 
số chiến thắng gần đây nhất.

CƯỢC LÂN CẬN
Nhấp vào một số để đặt cược bao gồm một 
bộ số. Bạn có thể thay đổi số con số lân cận 
muốn chọn.

CHƠI TỰ ĐỘNG
Khi bạn đã đặt cược, tính năng Chơi tự động 
cho phép bạn lặp lại các cược tương tự cho 
một số vòng chơi đã chọn.

THỐNG KÊ
Bấm vào đây để hiển thị các số nóng và 
lạnh. Chọn từ số vòng bạn muốn hiển thị 
thống kê, từ 50 đến 500 vòng.
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Trò Roulette Trực tiếp nhanh nhất thế giới được 
chơi với 12 bánh xe Roulette Tự động đồng bộ và 
riêng lẻ để đáp ứng mong muốn có kết quả gần 
như tức thì của người chơi!

12 bánh xe Roulette số 0 đơn trực tiếp đánh số 
quay gần như liên tục. Các quả bóng lần lượt 
được thả xuống ở các bánh xe khác nhau sau 
một khoảng dừng ngắn sau khi quả bóng ở bánh 
xe trước được thả. 

THỜI GIAN CƯỢC KHÔNG GIỚI HẠN
Với thời gian không giới hạn để đặt cược, bạn 
có thể chơi theo tốc độ mà mình muốn. Khi bạn 
đã đặt cược xong, chỉ cần nhấp vào nút "CHƠI 
NGAY" để bắt đầu vòng chơi. Bánh xe gần nhất 
với lần thả bóng tiếp theo sẽ tự động được chọn 
làm bánh xe mà bạn đặt cược cho vòng chơi này. 

Quả bóng cuối cùng sẽ dừng lại trong một trong 
các ô được đánh số trong bánh xe đó. Bạn sẽ 
thắng nếu trong cược bạn đã đặt có con số cụ thể 
đó. 

Nếu bạn thích tốc độ nhanh hơn, chỉ cần nhấp 
vào "ĐẶT CƯỢC LẠI" rồi sau đó nhấp vào nút 
"CHƠI NGAY" để bắt đầu ngay vòng tiếp theo 
với cùng một mức cược hoặc sử dụng tính năng 
Chơi tự động để tự động đặt cược tương tự. 
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Roulette Góc nhìn thứ nhất của Evolution là game 
Roulette dựa trên Cơ chế tạo số ngẫu nhiên 
(RNG) đẳng cấp thế giới độc nhất vô nhị. Roulette 
Góc nhìn thứ nhất là một phiên bản cao cấp của 
trò Roulette số 0 đơn cổ điển. Với chồng phỉnh 
chân thực khớp với số dư có sẵn của người chơi 
sẵn sàng để sử dụng, thật dễ dàng để bạn đắm 
mình vào trò chơi.

Cược được đặt từ chồng phỉnh của người chơi, 
được hiển thị dưới dạng 3D và được cập nhật để 
phản ánh số dư thực tế của người chơi.

ĐẶT CƯỢC LẠI VÀ QUAY ĐỂ CHƠI 
NHANH HƠN
Sau khi đặt cược, hãy nhấp vào nút "QUAY" để bắt 
đầu vòng quay với quả bóng. Ngay sau khi kết quả 
của mỗi lần quay được hiển thị, hai nút sẽ xuất 
hiện trên màn hình.

"ĐẶT CƯỢC LẠI & QUAY" lặp lại cược mà người 
chơi đã đặt trong vòng trước đó và ngay lập tức 
quay bánh xe. "ĐẶT CƯỢC LẠI & QUAY 2 lần" 
nhân đôi tiền cược mà người chơi đã đặt ở vòng 
trước và ngay lập tức quay bánh xe. 

ROULETTE KIỂU MỸ GÓC NHÌN THỨ 
NHẤT
Còn được biết đến với cái tên Roulette Kiểu Mỹ 
Góc nhìn thứ nhất, đây là phiên bản nguyên bản 
nhất của trò Roulette Kiểu Mỹ số không đôi cổ 
điển, cung cấp tất cả các cược Roulette Kiểu Mỹ 
thông thường

Nút "CHƠI TRỰC TIẾP" độc đáo, là một công cụ 
bán kèm mạnh mẽ cho phép các bên được cấp 
phép của Evolution dễ dàng giới thiệu cho người 
chơi RNG sự thú vị của Sòng bạc Trực tiếp.
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CÁC YẾU TỐ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

CON SỐ CHIẾN THẮNG
Màn hình con số chiến thắng hiển thị các 
con số chiến thắng gần đây nhất. 

CHƠI TRỰC TIẾP
Nút "CHƠI TRỰC TIẾP" đưa bạn thẳng đến 
Roulette Trực tiếp. 

CHỒNG PHỈNH
Hình ảnh mô tả 3D về số dư có sẵn của 
người chơi. 

NÚT QUAY
Nhấp vào nút "QUAY" khi bạn đã sẵn sàng 
cho vòng tiếp theo. 

GẤP ĐÔI 2 LẦN
Có sẵn sau khi bạn đặt cược. Nhân đôi tất 
cả các cược của bạn lên đến giới hạn tối đa. 
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TẤT CẢ CÁC TRÒ CHƠI CÓ SẴN TRÊN MỌI THIẾT BỊ
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CƯỢC BAO GỒM TRẢ 
THƯỞNG

Cược trong bàn

Đơn 1 số 35:1

Đôi 2 số 17:1

Hàng 3 số 11:1

Góc 4 số 8:1

Dòng 6 số 5:1

Cược ngoài bàn

Tá/Cột 12 số 2:1

Đỏ/Đen 18 số 1 ăn 1

Chẵn/Lẻ 18 số 1 ăn 1

Thấp (1–18)/
Cao (19–36) 18 số 1 ăn 1

CƯỢC BAO GỒM TRẢ 
THƯỞNG

Cược trong bàn (Cược thắng khi một trong 
hai quả bóng rơi vào ô đã đặt. Người chơi sẽ 
thắng gấp đôi nếu cả hai quả bóng đều rơi vào 
ô đã đặt.)

Đơn 1 số 17:1

Đôi 2 số 8:1

Hàng 3 số 5:1

Góc 4 số 3,5:1

Dòng 6 số 2:1

Cược ngoài bàn (Cược thắng khi cả hai 
quả bóng rơi đều rơi vào ô đã đặt. Ví dụ: nếu 
muốn thắng cược khi đặt bóng rơi vào ô màu 
đỏ, cả hai quả bóng đều phải rơi vào ô màu 
đỏ.)

Tá/Cột 12 số 8:1

Đỏ/Đen 18 số 3:1

Chẵn/Lẻ 18 số 3:1

Thấp (1–18)/
Cao (19–36) 18 số 3:1

Hai quả bóng 
rơi vào một số 
bất kỳ

1 số 35:1

TRẢ THƯỞNG

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHÍNH CỦA BẠN ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HÌNH ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH MINH HỌA VÀ SẢN PHẨM CÓ THỂ CÓ SỰ KHÁC BIỆT

ROULETTE HAI BÓNGROULETTE

TỔNG QUAN TRÒ CHƠI

BIẾN THỂ

THIẾT BỊ

TRẢ THƯỞNG

TÀI LIỆU MARKETING

CÁCH CHƠI

ROULETTE TỨC THÌ

ROULETTE GÓC NHÌN THỨ NHẤT

Hai quả bóng 
rơi vào một số 
đã chọn

1 số 1300:1



CƯỢC BAO GỒM TRẢ 
THƯỞNG

Cược trong bàn

Đơn 1 số 29–499:1

CƯỢC BAO GỒM TRẢ 
THƯỞNG

Cược trong bàn

Đơn 1 số 1 ăn 19-1999

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHÍNH CỦA BẠN ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HÌNH ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH MINH HỌA VÀ SẢN PHẨM CÓ THỂ CÓ SỰ KHÁC BIỆT

ROULETTE NHANH 

ROULETTE NHANH XXXTREME 

TỔNG QUAN TRÒ CHƠI

BIẾN THỂ

THIẾT BỊ

TRẢ THƯỞNG

TÀI LIỆU MARKETING

CÁCH CHƠI

ROULETTE TỨC THÌ

ROULETTE GÓC NHÌN THỨ NHẤT CƯỢC BAO GỒM TRẢ 
THƯỞNG

Cược trong bàn

1 Thỏi vàng 1 số x88

Đơn 1 số 19:1

THỎI VÀNG ROULETTE

PHẦN TRĂM TRẢ THƯỞNG THEO LÝ THUYẾT

Roulette Tiêu chuẩn: 97,30% 

Roulette Kiểu Pháp 98,65% 

Roulette Kiểu Mỹ: 94,74% 

Roulette Nhanh: 97,30% 

Roulette Nhanh XXXtreme: 97,30% 

Thỏi Vàng Roulette: 97,30% 

Roulette Studio Bóng Đá: 97,30% 

Roulette Hai bóng: 97,30%



Tất cả hình ảnh và nội dung các trò Roulette Trực tiếp và Roulette Góc nhìn thứ nhất có thể được tải xuống từ khu vực 
khách hàng của chúng tôi: https://www.evolution.com/client-area
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TỔNG QUAN TRÒ CHƠI

BIẾN THỂ

THIẾT BỊ

TRẢ THƯỞNG

TÀI LIỆU MARKETING

CÁCH CHƠI

ROULETTE TỨC THÌ

ROULETTE GÓC NHÌN THỨ NHẤT

https://www.evolutiongaming.com/client-area

