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Oorspronklik was Bitcoin as 'n ruilmiddel beskou, maar het in digitale goud 
ontwikkel en byna uitsluitlik as 'n waardewinkel gewerk.

Die potensiaal bestaan nog steeds vir 'n kriptografiese waardewinkel wat 
geïntegreer is in 'n bruikbare ruilmiddel, maar tot dusver is die potensiaal nog 
nie ten volle verwesenlik nie.

EPIC is 'n nuwe sagteware-implementering 
van die oorspronklike Bitcoin Standard, 
opgedateer na die nuutste tegnologieë.

EPIC se Rust-gebaseerde Mimblewimble 
blockchain bevat verbeterings in al die 
eienskappe wat nodig sal wees om massa-
aanneming te bevorder:

FUNGIBILITEIT Geen besoedelde munte nie - met verpligte CoinJoin op protokolvlak, wat die 
eienaarskapgeskiedenis herstel elke keer as muntstukke gebruik word.

SKAALBAARHEID 'N Ligte, vinnige, selfoonprotokol maak voorsiening vir 'n oorwegend laag 1-
skaalmodel.

WEERSTAND 
MET SENSUUR

Transaksies kan nie gesensureer word op grond van adres of bedrag nie, aangesien geen 
permanente adresse of eksterne waarneembare data in die ketting gestoor word nie.

SENTRALISASIE 
WEERSTAND

Ontgin op gewone tuisrekenaars, gebruik CPU's van AMD en Intel, tesame met GPU's van AMD 
en Nvidia - wat die speelveld vir kleinskaalse mynwerkers vergelyk.

REGULATORIESE 
VERENIGBAARHEID

Gebruikers kommunikeer direk met die blockchain - geen toesighoudende tussenganger of 
vertroude node van derdeparty benodig nie.

TOEGANKLIKHEID Enigiemand kan op 'n gewone tuisrekenaar, of selfs (binnekort) op 'n mobiele toestel, myn - 'n 
groot potensiaal vir gebruikers wat nie bankdienste het nie, in ontwikkelende ekonomieë.

GEEN
ICO

GEEN
PREMINE

GEEN
VC’s

GEEN
COMPANY

Epic Cash voldoen aan Howey en is ontwerp om die 
telling van 1 deur die Crypto Rating Council te 
behaal.

Epic Cash word 100% bewys van werk ontgin, sonder 
spesiale nodusse.

SKAARS 'N Maksimum aanbod van 21 PoW-gemynde munte met 'n versnelde emissieskedule om 
teen BTC se aanbod teen Mei 2028 te pas.



Terwyl EPIC funksioneer as 'n kriptografiese 
waardewinkel, funksioneer die gekoppelde stal-
munt, EUSD, as 'n ruilmiddel.

Die ECR-token bied bestuur vir die Epicenter-
ekosisteem en bied 'n backstop vir die EUSD-
wisselkoers.
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$10tr 

BASISGELD$64tr

BANKGELD$92tr

DERIVATIVES$4qr

EPIC

EUSD

Winkel van waarde

Ruilmiddel

RekeneenheidEUSDEPIC

EXCHANGE RATE

VERBANDE, AANDELE, 
EIENDOM, VERSEKERING

1 EUSD = $1 waarde van Epic Cash

EUSD is 'n ERC20-teken, geïmplementeer deur slim kontrakte op die Ethereum blockchain. 'N EUSD-houer word 

altyd EPIC van $1 gewaarborg, ongeag die huidige druk.

Met EPIC / ECR / EUSD as kern, kan DeFi-toepassings maklik bo-op wees. Verskeie is reeds onder ontwikkeling, 
met verskeie vrystellings wat vir die komende kwartale beplan word.

Epic Epicenter inligting v1.4

Ondersteun deur Epicenter Equity Corp, 'n privaat-winsgewende organisasie wat EUSD / USD-
omskakeling fasiliteer deur kapitaal- en likiditeitsvoorsiening in samehang met vennote.

EPICENTER BESTAAN UIT 3 KOMPONENTE WAT SAAMGESTEL KAN WORD:

'N Winkel van waarde Bestuur van 
ekosisteemnutse

Algoritmies sag 
gekoppel aan die 

Amerikaanse dollar

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

GROEI:
Nuwe dApp-bates word 
beplan om vrygestel te 

word vir die DeFi-program 
en gebruikers

EUSDECREPIC

EXTER’S PYRAMID

GOUD




