
Para mais informações, visite:
https://linktr.ee/EpicCash

A procura por dinheiro eletrônico ponto-a-ponto termina aqui...
Eu lhe apresento Epic Cash - transações rápidas, baratas, privadas e sem intermediários,
diretamente do seu celular. Epic Cash é software livre e de código aberto que não depende
de protocolos de segunda camada (L2), intermediários ou bancos. Para usá-lo, não precisa
fazer cadastro. Basta baixar o aplicativo e pronto.

Epic Cash foi desenvolvido de acordo com o Padrão Bitcoin e busca cumprir a visão de
Satoshi: criar um sistema de pagamento ponto-a-ponto e decentralizado que não dependa
que as partes envolvidas na transação confiem umas nas outras. E, graças a Mimblewimble e
tecnologia proprietária, Epic Cash consegue resolver as deficiências do Bitcoin em relação à
centralização da mineração, privacidade, escalabilidade e fungibilidade.

A comunidade Epic Cash criou não apenas o que eles consideram ser uma versão melhor do
Bitcoin, mas está construindo todo um sistema financeiro do zero, o qual visa substituir o
sistema corrupto que temos hoje. Para aprender mais sobre esse projeto ambicioso, visite o 
grupo de Telegram da comunidade Epic Cash: t.me/epiccash

LIBERDADE FINANCEIRA
PARA O POVO



Apenas 21 milhões de Epic Cash podem 
existir. Projetado com a tecnologia
"Number Go Up", o seu cronograma de
emissão deflacionário promove um 
aumento de preço da moeda. Epic Cash
emprega a política monetária do padrão
Bitcoin, como também dificulta a emissão
de moedas duplicadas, visto que é
negociado principalmente em exchanges
decentralizados.

ESCASSO

Nunca pode ser desligado. O seu
acesso ao serviço nunca pode ser
bloqueado.

INCENSURÁVEL

Mantenha-se protegido daqueles que
querem tomar o seu patrimônio.

INCONFISCÁVEL

Ninguém controla o serviço, o qual roda 
em uma rede distribuída de nós
executados por operadores
independentes.

DECENTRALIZADO

 

PERMISSIONLESS
& TRUSTLESS  

Programa de código aberto que você
mesmo pode inspecionar e que realiza
transações sem precisar usar terceiros 
confiáveis. Utiliza o consenso de
Nakamoto.

IMUTÁVEL

Uma vez que uma transação é criada,
não pode ser alterada.

FUNGÍVEL
Todas moedas são intercambiáveis,
tornando moedas contaminadas uma
coisa do passado.

 
 

CONFORMIDADE
REGULATÓRIA

Não realizou um Initial Coin Offering
(ICO), não fez pré-mineração, não é 
uma empresa e não é um título. Epic
Cash passa no Teste de Howey e foi
desenhado para receber a nota
máxima do Crypto Rating Council.  

PRINCIPAIS ATRIBUTOS POSITIVOS

P  R  I  V  A  D  O

100% das transações são privadas por 
padrão. Pagar alguém não significa que
poderão monitorar a sua carteria para 
sempre. BTC não é Bitcoin. BTC é uma 
moeda de vigilância.

E  S  C  A  L  Á  V  E  L

A tecnologia Cut-Through remove 
dados desnecessários do blockchain,
fazendo com que o blockchain do 
Epic Cash seja de apenas 3,7GB,
enquanto que o do BTC é de 435GB.

 

M  I  N  E  R  A  Ç  Ã  O
P  R  O  O  F  -  O  F  -  W  O  R  K
Mineração proof-of-work (PoW),
polifásica, multi-algoritmica e 
ambientalmente correta. 48% CPU, 48%
GPU e 4% ASIC. Pode ser programado 
para aceitar outros algoritmos de  
mineração.


