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Evolution lanserar Infinite Blackjack med obegränsat antal spelare
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat sitt första helt skalbara bord
med Live Blackjack. Evolutions Live Infinite Blackjack blir en unik variant på det traditionella
blackjackspelet i bolagets omfattande portfölj av live casino-spel, och erbjuder en obegränsad mängd
platser vid ett och samma blackjackbord.
Infinite Blackjack, som finns tillgängligt för dator, surfplatta och smartphone, är en innovativ lösning som
garanterar spelare en plats oavsett tillfälle – till skillnad från traditionellt blackjack där enbart sju platser
finns tillgängliga vid varje bord.
Onlinespelare tar sin virtuella plats vid bordet, där en mix av fysiska och virtuella kort delas ut i realtid av en
croupier. Det obegränsade antalet spelare tilldelas samma initiala tvåkortshand, men därefter kan varje
enskild spelare ta sina egna beslut och avsluta med olika händer. Genom spelets gång kan spelarna
interagera med croupieren, precis som på ett riktigt kasino.
-Med Infinite Blackjack har vi äntligen knäckt koden för hur man skapar ett skalbart blackjack utan att ändra
reglerna. Vi har gjort detta genom att använda avancerad spelmjukvara som kombinerar delningen av
fysiska och virtuella kort direkt till varje individuell spelare. Detta möjliggör att varje spelare runt bordet får
individuella händer, oberoende av hur många spelare som deltar vid varje tillfälle, säger Todd Haushalter,
Chief Product Officer på Evolution och fortsätter:
-Jag är mycket stolt över teamet på Evolution som har arbetat med detta. Det visar verkligen hur vi
använder alla tänkbara komplicerade innovationer, mestadels osynliga för spelaren, för att göra
spelupplevelsen så bra som möjligt för största möjliga antal onlinespelare. Med detta spel lanserat har
Evolution en plattform för att kunna utveckla fler innovationer inom blackjack, med målet att öka
spelunderhållningen.
Live Infinite Blackjack livestreamas från Evolutions centrala studio i Riga, och finns nu tillgängligt för alla
Evolutions kunder.
För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer.
Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 150 operatörer som kunder.
Koncernen har idag cirka 5 300 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på
Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

