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Спочатку біткойн задумувався як засіб обміну, але перетворився на 
цифрове золото, функціонуючи майже виключно як накопичувач вартості.

Потенціал все ще існує для криптографічного сховища вартості, 
інтегрований із корисним засобом обміну, але дотепер цей потенціал не 
був реалізований повністю.

EPIC - це нова програмна реалізація
оригінального стандарту Bitcoin,
оновлена   до найновіших технологій.

Блок-ланцюжок Mimblewimble на основі 
Rust EPIC включає вдосконалення всіх 
атрибутів, які будуть необхідні для 
сприяння масовому прийняттю

Змінюваність Немає забруднених монет - включаючи обов’язковий CoinJoin на рівні протоколу, 
скидання історії власності кожного разу, коли витрачаються монети.

Масштабованість Легкий, швидкий, мобільний протокол дозволяє використовувати переважно 
модель масштабування рівня 1.

Опір цензурі Транзакції не можуть бути цензуровані залежно від адреси або суми, оскільки в ланцюжку 
не зберігаються постійні адреси або дані, що спостерігаються зовні.

централізація Опір
Видобувається на звичайних домашніх комп'ютерах, використовуючи CPU від AMD та Intel, 
а також GPU від AMD та Nvidia - вирівнюючи ігрове поле для дрібних майнерів.

Нормативна
сумісність 

Користувачі взаємодіють безпосередньо з блокчейном - посередницький посередник або 
сторонній довірений вузол не потрібні.

Доступність
Будь-яка людина може видобувати на звичайному домашньому комп’ютері або навіть (незабаром) 
на мобільному пристрої - величезний потенціал для небанківських користувачів у країнах, що 
розвиваються.

немає
ICO

немає
ПАРОЛЬ

немає
VC’s

немає
КОМПАНІЯ

Epic Cash відповідає стандарту Howey, 
призначений для досягнення оцінки "1" за 
рейтинговою радою Crypto.

Epic Cash - це 100% доказ роботи, без спеціальних 
вузлів.

дефіцит Максимальний запас 21 видобутих PoW монет із прискореним графіком викидів, 
щоб відповідати поставкам BTC до травня 2028 року.



Хоча EPIC функціонує як криптографічний 
накопичувач вартості, його спарений 
стабільний білет, EUSD, функціонує як засіб 
обміну.

Маркер ECR забезпечує управління 
екосистемою Epicenter та забезпечує 
підтримку курсу EUSD.
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$10tr 

Базові 
гроші$64tr

Банківські гроші$92tr

Похідні$4qr

EPIC

EUSD

Зберігання вартості

засіб обміну

облікова одиницяEUSDEPIC

КУРС ОБМІНУ ВАЛЮТ

Облігації, акції, 
нерухомість, страхування

1 EUSD = $1 вартістю Epic Cash

EUSD - це токен ERC20, реалізований за допомогою смарт-контрактів на блокчейні Ethereum. Власник 

EUSD завжди гарантує EPIC на суму 1 долар США, незалежно від поточного друку.

Завдяки EPIC / ECR / EUSD в якості основного, програми DeFi легко шаруються зверху. Деякі з них уже 
знаходяться в стадії розробки, і кілька випусків заплановано на найближчі квартали.

Інформація про Epic Epicenter v1.4

За підтримки Epicenter Equity Corp, приватної, комерційної організації, яка сприяє конвертації 
EUSD / USD шляхом забезпечення капіталу та ліквідності в унісон з партнерами.

Epicenter складається з 3 компонуючих компонентів:

Зберігання вартості Екосистемне управління 
комунальними послугами

Алгоритмічно м’яко 
прив’язаний до долара 

США

1. EPIC CASH
PoW міміблімблетна  монета

2. ECR
ERC20 Токен 

3. EUSD
ERC20 Токен 

ЗРОСТАННЯ:
Нові ресурси dApp, 

заплановані до випуску, 
сприятимуть утиліті DeFi 

та користувачам.
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