
Casumo lanserar enastående nytt mobil casino
Efter drygt 365 dagars utveckling så är Casumo's nya mobil casino på väg att släppas. Mobila Casino har fått en förhandstitt och
rapporterar här hur det nya mobil casinot från Casumo ser och hur det upplevs på iPhone 6 Plus.

Casumo har arbetat länge för att skapa ett nytt mobil casino som är kompatibelt med så många surfplattor och mobila enheter som möjligt.
Målet har varit att skapa ett branschledande mobil casino som är lätt att förstå, maximerar den begränsade ytan och går snabbt att ladda. För
alla som har väntat på ett nytt mobil casino så finns de första skärmdumparna från Casumo's enastående nya plattform tillgängligt nedan:

 
Som första betatestare har Nya Casino Limited och sajten Mobila Casino, branschledande för mobil casino, fått möjlighet att förhandsprova
det nya mobil casinot. Det var med stor spänning som bolagets mobil casino entusiaster fick tillgång till den nya sajten innan den släpps för
allmänheten i mitten av vecka 29, 2015. För att alla testare skulle få samma upplevelse så valdes iPhone 6 Plus ut som mobiltelefon i testet av
Casumo's nya mobil casino. 

Ett av Sveriges mest populära spelautomater, Starburst, fick bli första spel att testas under inspektionen av Casumo mobil casino. Det första
som Mobila Casino's testare upplever är att Casumo laddar mycket snabbare än alla andra mobil casino, både när man går runt på sajten och
när själva spelen startas upp. Ifall detta beror på att Casumo's utvecklare gjort någon osedvanligt smart lösning eller att det har att göra med
casinot inte öppnat upp för allmänheten ännu återstår att se till den officiella lanseringen. Men det ser åtminstone mycket lovande ut.  



Starburst på Casumo's mobila casino är både ytterst intuitivt och användarvänligt. Nya mobilcasino spelare kommer snabbt känna sig som
hemma och direkt förstå var man klickar för att komma tillbaka till startsidan eller för att ändra insatsnivå. På iPhone 6 så är grafiken väldigt
högupplöst och snabbladdad. Det är ett rent nöje att spela på Casumo's mobil casino och Nya Casino's betatestare ger betyget 10/10 då det
inte finns något bättre idag. 

Nya Casino Limited
4th Floor, 86-90 Paul Street, London EC2A 4NE, Storbritannien
Mobil: 44 7450 961 888
Email: markus@jalmerot.com 
Web: www.nyacasino.nu

Detta är Nya Casino
Nya Casino Limited är en internationell företagsgrupp som gör djupgående recensioner av nya casinon, tillsammans med undersökningar och
jämförelser. Bolaget har även en dedikerad webbplats för mobil casino (mobilacasino.com) funnits sedan början av 2015 och finns
representerat på flera olika språk. Följ Nya Casino för att få de senate nyheterna om alla de nya online casinon från 2015 samt olika
speltillverkare och det senaste om casino på mobilen och surfplattan.


