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Bitcoin ኣብ ፈለማ ኸም መሳርሒ ምልውዋጥ ጌርካ እዩ ዚርአ ነይሩ ፣ ይኑ ግና ብፍልቀት 

ናብ ኤለክትሮኒካዊ ወርቂ ተ ዪሩ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ከም መኽዘን ጥራይ ይኑ እዩ ዚዓዪ ።

ዋጋ ዘለዎ ክሪፕቶግራፊያዊ መኽዘን ምስ ጠ ሚ ናይ ምልውዋጥ መሳርሒ ተተሓሒዙ ኽዕ ር 

ዝኽእል እኳ እንተ ነ ክሳዕ ሕጂ ግን እዚ ተኽእሎ እዚ ምሉእ ብምሉእ ኣይተጋህደን ።

EPIC ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብተክኖሎጅያዊ 

መሳርሒታት እተመሓየሸ ናይ መጀመርታ ናይ ቢትኮይን 

ስታንዳርድ ሓድሽ ናይ ሶፍትዌር ፕሮግራም ኢዩ ።

እቲ ኣብ EPIC ዚርከብ Mimblewimble 

ሎክሻይን ጃምላዊ ርዕመት ከም ዚህሉ ንምግባር ኣብ 

ዜድሊ ሉ ባህርያት ምምሕያሽ የጠ ልል፦

ዕሲ ሰል CoinJoin ዲ ኣብ ዚውዳእ ነፍሲ ወከፍ እዋን ንታሪኽ ዋንነት ዚመልሶ እተበከለ ሰናቲም የልቦን ።

ዘይም ሉል ምዃን
ብርሃን ንፍጥነት ከምኡውን ንሞባይል ደቀባት ዝምልከት መምርሒ መብዛሕትኡ ግዜ ቀጸላ 1 ስፍሓት 

ዘለዎ ሞደል ንኽህልዎ የኽእሎ።

ተ ውሞ ሰናቲም
ኣብቲ ሰንሰለት ቀዋሚ ኣድራሻ ወይ ብወጻኢ ኺርአ ዚኽእል ሓበሬታ ስለ ዘይዕቀብ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ ኣድራሻ 

ወይ መጠን ተመር ስካ ኺውሰን ኣይክእልን እዩ።

ተ ውሞ ማእከላይ ነት
ካብ AMD ኢንተልን ብዝመጹ CPUs ኣብ ተራ ናይ ቤት ኮምፕዩተራት እተ ብረ ነተ ቲ ከምኡውን ካብ AMD 

ከምኡውን Nvidia ዝመጹ GPUs ተጠ ሞም ንንኣሽቱ ዓደንቲ ኸም ዝጻወቱ ገይሮም ኢዮም።

ስርዓታት ዚቃዶ
እቶም ተጠቃሚት ምስቲ ኣብ ትሕቲ ይዲ ዘየእቱ ማእከላይ ወይ ከኣ ምስቲ ሳልሳይ ሰብ ዜድልዮ ትውክልቲ 

ዚግበረሉ መእተዊ ብ ጥታ ይራኸቡ እዮም ።

ብ ሊሉ ኽርከብ ዝከኣል
ዝ ነ ይኹን ሰብ ኣብ ተራ ናይ ቤት ኮምፕዩተር ወይ (ኣብ ቀረባ ግዜ) ኣብ ሞባይል ተሌፎን ክ ስትር ይኽእል 

ኢዩ ።

ኣይፋልን

ICO
ኣይፋልን

PREMINE
ኣይፋልን

VC’s
ኣይፋልን
ኩባንያ

EpicCash ብቤት ምኽሪ መዐቀኒታት ክሪፕቶ ነጥቢ "1" 
ንምርካብ ተባሂሉ እተዳለወ ምስ ሃዊ ዚሰማማዕ እዩ።

EpicCash 100% መርትዖ ዚኸውን መዐደኒ እዩ፣ ፍሉይ 

መእተዊ እውን የብሉን።

ሕጽረት
ኣብ ግንቦት 2028 ምስ ቀረብ BTC ንምስምማዕ 21 ሚልዮን PoW እተ ብረ ሰናቲም ብ ልጡፍ ዚፍኖ 

መደብ ኣለዎ ።



EPIC ከም ክሪፕቶግራፊያዊ መኽዘን ይኑ ዚዓዪ እኳ 

እንተ ነ እቲ EUSD ዚብሃል እተጠዋወየ 

ስታብልኮይን ግና ከም መሳርሒ ምልውዋጥ ይኑ እዩ 

ዚዓዪ ።

እዚ ECR ምልክት እዚ ንስርዓት ኢኮ Epicenter 
ምምሕዳር ይህብ ነቲ ናይ EUSD ምልውዋጥ ዋጋ ድማ 

ደገፍ ይህብ።
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ወርቂ
$10tr

መሰረታዊ ገንዘብ$64tr

ገንዘብ ባንክ$92tr

መበ ል$4qr

EPIC

EUSD

Store of Value

ዋጋ ዘለዎ መኽዘን

ማእከላይ መሸጣ
EUSDEPIC

EXCHANGE RATE

ቦንድታት ክዋንነት ዘይንቀሳ ስ 

ንብረት መድሕን ዩኒት ኦቭ ሕሳብ

1 EUSD = $1 ዶላር ኣመሪካ Epic Cash

EUSD በቲ ኣብ Ethereum ሎክሻይን እተገብረ በላሕቲ ውዕላት ኣቢሉ ዚፍጸም ERC20 ምልክት እዩ።

ሓደ EUSD ዚሕዝ ሰብ እዚ ሕጂ ዚሕተም ዘሎ ሕታም ብዘየገድስ ወትሩ 1 ዶላር ኣመሪካ ኸም EPIC ውሕስነት ይግበረሉ እዩ ።

EPIC / ECR / EUSD ቀንዲ ነጥቢ ስለ ዝ ነ DeFi መመልከቲ ፕሮግራማት ብ ሊሉ ኣብ ላዕሊ ይ ምጥ። ገሊኡ ድሮ ይዓቢ 

ኣሎ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ኽፍልታት ከኣ ብዙሕ ሕታማት ክወጽእ ተመዲቡ ኣሎ ።

Epic Epicenter ሓበሬታ v1.4

Epicenter ኢ ቲ ኮርፕ ዚበሃል ምስ ብጾቱ ብምትሕብባር ርእሰ-ኸተማን ፈሳሲ ነገራትን ብምግባር EUSD/

USD ንኪ የር ዜቀላጥፍ ብሕታዊ ትካል መኽሰብ ዘለዎ ትካል ይድገፍ።

Epicenter 3 እተጠርነፈ ተዋጽኦታት ዝሓዘ ኢዩ -

ዋጋ ዘለዎ መኽዘን ምምሕዳር ስርዒት ኢኮ ኣልጎሪዝሚያዊ 

ልስሉስ ናብ ዶላር 

ኣመሪካ

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

ዕቤት :
DeFi መሳለጥያታትን 

ተጠቀምትን ንምዝዋር ሓድሽ 

dApp ሃብቲ ኺወጽእ መደበ ።

EUSDECREPIC

EXTER’S PYRAMID




