
Khi một số lượng tùy ý có thể được tạo ra, không có gì ngăn cản những người kiểm soát việc in ấn tạo ra nhiều hơn.

Tại sao nó lại quan trọng đối với một loại tiền tệ?

Sư hiêm một máy nhắn tin v0.3 24 tháng 1 năm 2022
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Nguồn cung trái phiếu Cục Dự trữ 
Liên bang đã tăng> 70% trong năm qua

“Vài nghìn tỷ cho bạn bè 
của tôi, $1200 cho bạn!”

EPIC là loại tiền khó nhất từng được tạo ra. Chỉ có 5,760 đồng tiền được phát hành hàng ngày, một con số được đảm bảo sẽ 
giảm 50%, xuống còn 2,880 đồng vào tháng 10 năm 2023. Quá trình này tiếp tục diễn ra đến tháng 5 năm 2028, nguồn cung 
hàng ngày giảm 96%, từ 5,760 xuống 210 đồng mỗi ngày. Đây là mã cứng và không bao giờ có thể thay đổi được. Tiền điện tử 
P2P có khả năng chống kiểm duyệt, không thể chiết khấu, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, có thể thay thế trên một chuỗi 
khối trung lập mở, công khai, không được phép, không biên giới, được nhiều người coi là “Chén Thánh”. 21 triệu xu cho 8 tỷ 
người. Bạn có thể không sở hữu một cái?

1 BTC $34k
Nguồn cung: 18.93m

1 EPIC $1.86*
Nguồn cung: 13.6m

(kể từ 01-24-22)
*Không phải $ 1.86k, mà là giá của một lon coca

Nguồn cung EPIC & BTC mới giảm 
theo thời gian bất kể giá

Nguồn: Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)

Cùng một Đồng thuận Nakamoto đầy đủ, ít tập trung hơn, ít tốn kém hơn, ít tác động 
đến môi trường hơn. Epic không phải là Bitcoin tiếp theo hay Bitcoin tốt hơn. Đó là 
Bitcoin, cách nó bắt đầu: nhanh chóng, có thể khai thác được bởi những người bình 
thường với máy tính gia đình, rẻ, hữu ích độc đáo. Tìm hiểu thêm tại epic.tech
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