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Evolution adderar Power Blackjack till sitt växande utbud av 

Infinite-spel  

Evolution Gaming, ledande leverantör av Live Casino-lösningar, lanserade i dag sitt senaste skalbara 

Blackjack-spel, Power Blackjack. Spelet, som först visades på spelmässan ICE 2020, utökar företagets 

populära Infinite-utbud, som inkluderar titlar som Infinite Blackjack och Free Bet Blackjack.   

Som i alla Evolutions Infinite-spel erbjuder Power Blackjack ett obegränsat antal platser för spelare vid varje 

enskilt bord. The unika med Power Blackjack är möjligheten att multiplicera sina vinster genom att välja att 

dubbla, tredubbla eller fyrdubbla sin insats på de två första utdelade korten, även efter en split.  

Evolution strävar efter att ständigt förbättra sitt erbjudande och samtidigt utveckla hela live casino-

marknaden genom produktinnovation i absolut framkant. Samtidigt som vi lanserar spel för nya målgrupper 

inom kategorin Game Shows fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande till de traditionella livespelarna. 

Under året har vi lanserat flera nya innovationer inom klassiska bordsspel där Power Blackjack är det 

senaste tillskottet. Lanseringen av denna nya variant av Blackjack ligger i linje med att vi ständigt strävar 

efter att ytterligare stärka Evolutions ledande position som utvecklare inom dessa klassiska spelkategorier. 

- Med detta spel var målet att ge spelarna mer av vad de tycker om med Blackjack, utan att ändra det 

underliggande spelet. Vi vet att spelarna älskar klassiska Blackjack, men vi letar alltid efter nya sätt att 

fräscha upp det. Att skapa en version där spelare kan tre- och fyrdubbla insatserna, i stället för att bara 

dubbla, kändes som ett bra sätt att göra det på, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution 

Gaming, och fortsätter: 

- För några år sedan skapade vi Infinite Blackjack, vilket helt enkelt är en Blackjack-plattform som tillåter ett 

obegränsat antal spelare vid ett enda bord, i stället för sju platser som annars är standard. Genom att bygga 

vidare på framgången med vårt beprövade Infinite-format har vi skapat ytterligare nya typer av Blackjack-

spel, som Free Bet Blackjack och nu Power Blackjack, och mer är att vänta i framtiden. 
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