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Home &gt; Download – Texas Holdem Poker 3D Deluxe Edition Manufacturer: Play Smile Platform: PC Style: Poker Release: 2005 'dioma: English Format: Exe Size: 65 Mb HotFile MegaUpload Description: Als je amateur of professioneel bent, zul je dit pokerspel geweldig vinden. Speel in verschillende spelmodi en zelfs in online toernooien met uitstekende
3D-graphics. Minimale instellingen: Processor 1.8 GHZ 500 MB HD-opslag 512 MB Ram 16 MB grafische kaart installatie 1 - bestand .exe 2- installeer het spel normaal. 3 - spelen!!! Download Links Rechts Alternatief Programma Vergelijking: Product details Review:5 (140) Bordspel Review:145 Laatst beoordeeld op:29/11/2020 Licentie:Gratis om
bestandsgrootte te proberen:60.45 MB Versie:1.0 Laatst bijgewerkt:14/4/2008 Besturingssysteem: XP Windows, Windows Vista, Windows ME, Windows 98, Windows 95 Talen: Duits, Engels Uitgever: BUFOproject Aantal downloads (Portugees):482 Download Count (World):6,783 VOLG ONS DOWNLOAD FULL GAME - ISO MET CRACK - TORRENT V.G.T - FREEI moet waarschijnlijk de handeling van het spelen van poker noemen - je weet wel, het spel deel van dit ding. Het is eigenlijk gewoon de ruggengraat voor de levering van grappen, of zoals Texas Hold In Poker 3D Deluxe Edition het noemt, een excuus om rond te hangen met friends.Info:Platform: PC Genre: SIMULATORMedia:
SIMULATORMedia: DVDFormat: ISO Size: 78.05 MBRelease: July 27, 2007Language: V.G.TMinimum Settings:Can You RUN It? KLIK HIER! EN WEET OF HET SPEL WORDT UITGEVOERD OP UW PC. Game Download Torrent: Crack: IncludedInstallation mode:1- Unzip.2- Burn or mount the image. 3- Installeer het spel.4- Kopieer alles, van de crack
map naar de game installatie map.5- Speel het spel. Gerelateerde tags: Texas Hold In Poker 3D Deluxe Edition PC Texas Hold In Poker 3D Deluxe Edition Download PCTexas Hold In Poker 3D Deluxe Edition PC Download Texas Hold In Poker 3D Deluxe Edition Torrent PC Hoera! Lijkt een app als Texas Holdem poker deluxe is beschikbaar voor Windows!
Download hieronder: SN App Download Review Maker 1. Texas Poker - Holdem Poker Download 4.1/5 287 Reviews 4.1 Sweet Candy Kingdom Inc. 2. Texas Holdem Poker 3D Download 3.8/5 230 Reviews 3.8 Sweet Candy Kingdom Inc. 3. Texas Holdem Poker! Download 3.6/5 230 reviews 3.6 HytoGame Niet tevreden? Zoek naar compatibele pc-apps of
alternatieven, of volg de onderstaande instructies om ze op uw pc te gebruiken: Als u de Texas HoldEm Poker Deluxe-app op uw pc of Mac wilt installeren en gebruiken, moet u een app-emulator voor uw computer downloaden en installeren. We hebben hard gewerkt om u te helpen begrijpen hoe u deze app voor uw computer gebruiken in 4 eenvoudige
stappen: Ok. First things first. Als u de toepassing op uw computer wilt gebruiken, gaat u eerst naar de Mac Store of Windows AppStore en zoekt u naar de Bluestacks-app of de Nox-app. De Tutorials op het web beveelt de Bluestacks app en ik zou geneigd zijn om het ook aan te bevelen, omdat je Gemakkelijker om online oplossingen te vinden als u
problemen hebt met de Bluestacks-applicatie op uw computer. U de Bluestacks Pc of Mac software hier downloaden. Stap 2: Installeer de emulator op uw pc of Mac Nu, omdat u de emulator van uw keuze hebt gedownload, gaat u naar de map Downloads op uw computer om de emulator of de Bluestacks-toepassing te vinden. Zodra u het hebt gevonden,
klikt u erop om de toepassing of exe op uw pc of Mac-computer te installeren. Klik nu op Volgende om de licentieovereenkomst te accepteren. Volg de instructies op het scherm om de toepassing goed te installeren. Als u het bovenstaande correct uitvoert, wordt de emulator-app met succes geïnstalleerd. Stap 3: voor pc - Windows 7/8 / 8.1 / 10 Open nu de
emulator-toepassing die u hebt geïnstalleerd en zoek naar de zoekbalk. Zodra je het hebt gevonden, voer je Texas HoldEm Poker Deluxe in de zoekbalk en druk je op de zoekopdracht. Klik op texas HoldEm Poker DeluxeApplication pictogram. Een Texas HoldEm Poker Deluxe-venster wordt geopend in de Play Store of App Store en de Store verschijnt in je
emulator-toepassing. Druk nu op de knop Installeren en net als op een iPhone- of Android-apparaat wordt uw toepassing gedownload. Nu zijn we allemaal klaar. Je ziet een pictogram met de naam Alle apps. Klik erop en het zal je veranderen in een pagina met alle geïnstalleerde toepassingen. Je zou het pictogram moeten zien. Klik erop en start de
applicatie. Stap 4: voor Mac OS Hi. Mac-gebruikers! De stappen om Texas HoldEm Poker Deluxe voor Mac te gebruiken zijn net als die voor Windows OS hierboven. Het enige wat u hoeft te doen is het installeren van de Nox Application Emulator of Bluestack op uw Macintosh. De links zijn voorzien in stap een Texas HoldEm Poker Deluxe op iTunes
Download Developer Rating Score Huidige versie Adult Ranking Gratis op iTunes IGG.COM 479 4.31942 1.6.1 17 + download op Android download Android Download Android Dank u voor het lezen van deze tutorial. Fijne dag! Krijg 30.000 chips gratis voor je eerste game. Best beoordeelde poker app op Facebook! SNELST groeiende poker app in de
winkel! Texas Hold'Em Poker Deluxe biedt klassieke gameplay, volledige Facebook-compatibiliteit en een actieve community. Neem het op tegen meer dan 8 miljoen andere spelers op Facebook, iPad, iPhone. Het is spannend Las Vegas stijl poker langs de weg! Meld je nu aan en krijg 30.000 Amerikaanse dollars aan chips gratis! Spelkenmerken: *
GRATIS dagelijkse cadeaus en chipbonussen * 1-klik toegang tot 100 tafels * 5 tot 9 personen pokertafels * Sit-n-go toernooien * Shootout toernooien * Mooie graphics en luxe casino's * Eenvoudige interface die gemakkelijk te navigeren is * Gepersonaliseerd profiel en buddy lijsten * Snelle registratie via Facebook Connect (optioneel) * Live in-game chat
geanimeerde emoticons * Veel geschenken, snacks en drankjes te delen met anderen * Unlock speciale tarieven in de Facebook-app (Engels, Turks, Thais en Spaans alleen) En meer zal binnenkort komen ....! Texas Hold'Em Poker Deluxe is een geweldige manier om nieuwe pokervrienden te ontmoeten en contact te maken met Facebook-vrienden! En we
zijn globaler dan ooit en bieden onze in verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spanje, Portugues, Turks, ?? Voor meer informatie of om ons te vertellen wat je denkt, bezoek onze fanpage: ***** IGG is een van de grootste sociale game ontwikkelaars in de wereld. Onze titels zijn: Galaxy Online II, GodsWar, Age of Titans, 100 Years' War en vele anderen.
Een negatieve 100% ben ik hier in 2012 begonnen met spelen. Ik krijg niet de juiste bonussen en ik heb waarschijnlijk verloren een paar honderd miljoen dollar aan bonussen hier. Ik neem contact op met de klantenservice niets is gedaan en ze zetten mijn verzoek als voltooid opgelost! Dit gebeurt al sinds 2012. Wat doen deze mensen in de klantenservice
er zeker niet vast te stellen hun spel bugs. Nu snijden ze me af omdat ze de problemen niet kunnen oplossen die ik ze niet eens een verzoek kan sturen. Ik ben hier drie jaar geleden gestopt met spelen, maar ik probeer of probeer deze toepassing nog steeds op te lossen, maar het is nutteloos. WSOP is een veel beter spel. Uw klantenservice is geweldig dat
ze de problemen oplossen. Als je gaat om een poker spel te downloaden maken het WSOP. Veel beter spel rondom!!! Lux inderdaad! Door Dr. Love cure (Pcmac User) Het is een 5-sterren poker app veilig! De lux&amp; relax plek om vrienden te ontmoeten en chatten vrienden, spelen in fast &amp; easy manier met genoeg bonus en beloningen dagelijks en
maandelijks, zelfs echt goede pakketten met meerdere bonus essay te kopen! Je hoort wat je wilt en zorg te doen! Als naast update en verbeteringen, maar opgeslagen mooie klassieke look van de app. Ook hebben luxe, respectvolle, fast&amp;private ondersteuning voor elke vraag en problemen! Wat u nog meer vragen!? Alleen thx IGG
update ruïnes
dit spel Door BobLawbkaw (Pcmac gebruiker) dit spel is verschrikkelijk nu ... U geen tafels meer weergeven, wat betekent dat u op een tafel met open zitplaatsen wordt geplaatst. geeft de speler geen keuze... Denk altijd dat ik niet met deze spelers wil spelen, om welke reden dan ook???? Misschien spelen ze vals. Wanneer de tafel vol is, zet het je vaak op
een lege tafel... Bravo igg.. Ze hebben zoveel spelers uit hebzucht verdreven. Controleer voordat ik blok kan niet uploaden beeld en mensen boos op je en klagen bij IGG en ze kunnen niets zeggen en igg geloven. Om allerlei slechte taal te zien, allerlei mensen die racistisch zijn en nog steeds spelen met nare beelden. En iemand klaagde over mijn taal en
ik was buitengesloten en kon niet spelen. Hexe's mas niet waar Windows Games Simula'o 3D Texas Hold'em Poker Licena: Shareware '15.90 Totaal en downloads:316 (2 na 'ltima semana)Sistema opera Cional:Windows XP/Vista/7/8Latest versie:7.1 3D Texas Hold'em Poker 7.1 esté dispon-vel como um in onze programmabibliotheek. 3CTexas.exe en
Holdem3D.exe zijn de bekendste bestandsnamen voor de installateur van dit programma. De nieuwste versie van 3D Texas Hold'em Poker kan worden geïnstalleerd op computers met Windows XP/ Vista/7/8 de Dit programma kan worden gedistribueerd onder verschillende namen zoals Texas Holdem Poker 3D - Deluxe Edition, Texas Holdem Poker 3D
Deluxe Edition 0 DeLEGiON, Trendpoker 3D - Texas Holdem Poker - DEMO. De meest populaire versies van het programma zijn 7.1, 1.9 en 1.8. Deze software werd oorspronkelijk geproduceerd door BUFOproject. Onze antivirusprogramma's hebben deze download gecontroleerd en beoordeeld als 100% veilig. De software valt in de categorie Games. Van
de ontwikkelaar: Bent u een rookie? Of een professional? Hoe dan ook, wat is de tijd. Dit 3D pokerspel biedt veel functies voor elke pokerfan: Zelfs mensen die nog nooit een rondje Texas Hold'em Poker hebben gespeeld, maken snel en gemakkelijk kennis met de regels en kunnen meteen spannende pokertoernooien beginnen! Kenmerken: Alle limiettypen
No Limit, Pot Limit en Split Limit. Bekijk andere programma's, zoals SecondLife, X-Plane of Ultimate Traffic, die kunnen lijken op 3D Texas Hold'em Poker. Bijgewerkt: 16 september 2019 2019
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