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bitcoin ban đầu được hình dung như một phương tiện trao đổi nhưng đã phát 
triển thành vàng kỹ thuật số, gần như chỉ hoạt động như một kho lưu trữ giá trị.

Tiềm năng vẫn tồn tại đối với một kho lưu trữ giá trị bằng mật mã, được tích 
hợp với một phương tiện trao đổi có thể sử dụng được, nhưng cho đến nay tiềm 
năng đó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

EPIC là một phần mềm triển khai mới của 
Tiêu chuẩn Bitcoin gốc, được cập nhật các 
công nghệ mới nhất.

Chuỗi khối Mimblewimble dựa trên Rust của 
EPIC bao gồm các cải tiến trong tất cả các 
thuộc tính cần thiết để thúc đẩy việc áp dụng 
hàng loạt:

Tính trao đổi Không có đồng xu nào bị nhiễm độc - có CoinJoin bắt buộc ở cấp giao thức, đặt lại lịch sử sở hữu 
mỗi khi chi tiêu

Khả năng mở rộng Giao thức gốc di động nhẹ, nhanh, cho phép áp dụng mô hình mở rộng chủ yếu là Lớp 1

Kháng kiểm duyệt Các giao dịch không thể được kiểm duyệt dựa trên địa chỉ hoặc số tiền vì không có địa chỉ thường 
trú hoặc dữ liệu có thể quan sát được từ bên ngoài được lưu trữ trong chuỗi

Kháng cự tập trung Được khai thác trên các máy tính gia đình thông thường, sử dụng CPU của AMD và Intel, cùng 
với GPU của AMD và Nvidia - san bằng sân chơi cho những người khai thác quy mô nhỏ

Tương thích quy 
định

Người dùng tương tác trực tiếp với blockchain - không yêu cầu trung gian giám sát hoặc nút đáng 
tin cậy của bên thứ ba

Khả năng tiếp cận Bất kỳ ai cũng có thể khai thác trên máy tính gia đình thông thường hoặc thậm chí (sắp tới) trên thiết bị di 
động - tiềm năng to lớn cho người dùng không có ngân hàng ở các nền kinh tế đang phát triển

Không
ICO

Không
PREMINE

Không
VC’s

Không
COMPANY

Epic Cash tuân thủ Howey, được thiết kế để đạt được 
điểm "1" bởi Hội đồng xếp hạng tiền điện tử.

Epic Cash được khai thác 100% bằng chứng công 
việc, không có nút đặc biệt.

Sự khan hiếm Nguồn cung tối đa là 21 triệu PoW tiền xu được khai thác với lịch trình phát thải nhanh hơn để 
phù hợp với nguồn cung của BTC vào tháng 5 năm 2028



Trong khi EPIC hoạt động như một kho lưu trữ 
giá trị bằng mật mã, thì stablecoin được ghép nối 
của nó, EUSD, hoạt động như một phương tiện 
trao đổi.

ECR token cung cấp khả năng quản trị cho hệ sinh 
thái Epicenter và cung cấp điểm tựa cho tỷ giá hối 
đoái EUSD.
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$10tr Vàng

Tiền cơ sở:$64tr

Tiền ngân hàng$92tr

Các dẫn xuất$4qr

EPIC

EUSD

Kho giá trị

Phương tiện trao đổi

Đơn vị tài khoảnEUSDEPIC

EXCHANGE RATE

Trái phiếu, Cổ phiếu, Bất 
động sản, Bảo hiểm: 

1 EUSD = 1 đô la EpicCash trị giá

EUSD là một ERC20 token, được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Ethereum.

Người nắm giữ EUSD luôn được đảm bảo EPIC trị giá $ 1, bất kể bản in hiện tại là gì.

Với EPIC / ECR / EUSD làm cốt lõi, các ứng dụng DeFi dễ dàng được xếp lớp trên cùng. Một số đã được phát 
triển, với nhiều bản phát hành được lên lịch cho các quý tới.

Epic Epicenter thông tin v1.4

Được hỗ trợ bởi Epicenter Equity Corp, một tổ chức tư nhân vì lợi nhuận tạo điều kiện chuyển đổi 
EUSD / USD thông qua cung cấp vốn và thanh khoản cùng với các đối tác.

Epicenter bao gồm 3 thành phần có thể kết hợp:

Kho giá trị Quản trị tiện ích hệ 
sinh thái

Được chốt thuật 
toán mềm với đô la 

Mỹ

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

SỰ PHÁT TRIỂN:
Nội dung dApp mới được 
lên kế hoạch phát hành để 
thúc đẩy tiện ích DeFi và 

người dùng.
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