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Το bitcoin αρχικά οραματίστηκε ως μέσο ανταλλαγής αλλά έχει εξελιχθεί σε 
ψηφιακό χρυσό, λειτουργώντας σχεδόν αποκλειστικά ως κατάστημα αξίας.

το δυναμικό εξακολουθεί να υπάρχει για ένα κρυπτογραφικό απόθεμα αξίας, 
ενσωματωμένο σε ένα χρηστικό μέσο ανταλλαγής, αλλά μέχρι τώρα αυτό το 
δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως.

Το EPIC είναι μια νέα εφαρμογή λογισμικού 
του αρχικού Bitcoin Standard, που έχει
ενημερωθεί στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες.

Το EPIC's Rust-Based Mimblewimble
blockchain περιλαμβάνει βελτιώσεις σε όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα είναι απαραίτητα 
για την προώθηση της μαζικής υιοθέτησης

ΑΝΟΙΧΤΟΤΗΤΑ Χωρίς μολυσμένα νομίσματα - με υποχρεωτικό CoinJoin σε επίπεδο πρωτοκόλλου, 
επαναφορά του ιστορικού ιδιοκτησίας κάθε φορά που δαπανώνται τα κέρματα.

ΕΥΚΑΙΡΙΩΣΗ
Ελαφρύ, γρήγορο, πρωτόκολλο εγγενών για κινητά επιτρέπει ένα κυρίως μοντέλο 
κλιμάκωσης Layer 1.

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Οι συναλλαγές δεν μπορούν να λογοκριθούν βάσει διεύθυνσης ή ποσού καθώς δεν αποθηκεύονται 
μόνιμες διευθύνσεις ή εξωτερικά παρατηρήσιμα δεδομένα στην αλυσίδα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

εξορύσσεται σε συνηθισμένους οικιακούς υπολογιστές, χρησιμοποιώντας CPU από AMD και Intel, μαζί με 
GPU από AMD και Nvidia - ισοπέδωση του ανταγωνισμού για μικρούς ανθρακωρύχους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν απευθείας με το blockchain - δεν απαιτείται ενδιάμεσος 
θεματοφύλακας ή τρίτος εμπιστευμένος κόμβος.

ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ
Ο καθένας μπορεί να ορυχεία σε έναν συνηθισμένο οικιακό υπολογιστή, ή ακόμα και (σύντομα) σε μια 
κινητή συσκευή - τεράστιο δυναμικό για μη τραπεζικούς χρήστες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
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Το Epic Cash είναι συμβατό με τον Howey, 
σχεδιασμένο για να επιτύχει βαθμολογία "1" από το 
Συμβούλιο Αξιολόγησης Crypto.

Το Epic Cash εξορύσσεται κατά 100% proof-of-
work, χωρίς ειδικούς κόμβους.

ΈΛΛΕΙΨΗ Μια μέγιστη προσφορά 21 νομισμάτων PoW που εξορύσσονται με πρόγραμμα επιτάχυνσης 
εκπομπών για να ταιριάζει με την προσφορά της BTC έως τον Μάιο του 2028.



Ενώ το EPIC λειτουργεί ως κρυπτογραφικό 
κατάστημα αξίας, το paired stablecoin, 
EUSD, λειτουργεί ως μέσο ανταλλαγής.

Το διακριτικό ECR token διακυβέρνηση για 
το ecosystem Epicenter και token ένα 
backstop για την ισοτιμία EUSD

2

$10tr 

$64tr 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΧΡΉΜΑΤΑ$92tr

ΠΑΡΆΓΩΓΑ$4qr

EPIC

EUSD

Κατάστημα αξίας

Μέσο ανταλλαγής

Μονάδα Λογαριασμού
EUSDEPIC

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΣ

ΟΜΌΛΟΓΑ, ΜΕΤΟΧΈΣ, ΑΚΊΝΗΤΑ,
ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ:  

1 EUSD =  Epic Cash αξίας $1
EUSD είναι ένα token ERC20, το οποίο υλοποιείται μέσω smart contracts στο blockchain Ethereum.

Ένας κάτοχος EUSD έχει πάντα εγγύηση EPIC αξίας $1, ανεξάρτητα από την τρέχουσα εκτύπωση.

Με το EPIC / ECR / EUSD ως πυρήνα,  οι εφαρμογές DeFi στρώνονται εύκολα στην κορυφή.  Αρκετοί 
βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη,  με πολλαπλές κυκλοφορίες να έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα 

τρίμηνα.

Epic πληροφορίες Epicenter v1.4

Υποστηρίζεται από την Epicenter Equity Corp, έναν ιδιωτικό,  κερδοσκοπικό οργανισμό που 
διευκολύνει τη μετατροπή EUSD/USD μέσω παροχής κεφαλαίων και ρευστότητας σε εις εις βάθος με
τους εταίρους.

Το Epicenter αποτελείται από 3 συνθετικά συστατικά:

ένα κατάστημα αξίας Διακυβέρνηση
χρησιμότητας

οικοσυστήματος

Αλγοριθμικά με μαλακό
προσόψυσμα το δολάριο

Ηνωμένων Πολιτειών

1. EPIC CASH
Νόμισμα PoW 

MimbleWimble

2. ECR
token ERC20

3. EUSD
token ERC20

ΑΝΆΠΤΥΞΗ:
Νέα στοιχεία dApp που έχουν 

προγραμματιστεί για κυκλοφορία για
την προώθηση του βοηθητικού 
προγράμματος DeFi και των

χρηστών.
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ΠΥΡΑΜΙΔΙΟ EXTER'S

ΧΡΥΣΌΣ

ΒΑΣΙΚΆ ΧΡΉΜΑΤΑ:




