
De zoektocht naar peer-to-peer elektronisch geld stopt hier...
Wij introduceren Epic Cash - snelle, goedkope privébetalingen zonder tussenpersonen rechtstreeks
vanaf uw mobiele telefoon. Geen 2de laag, geen tussenpersonen, geen banken, geminimaliseerd
vertrouwen, gratis open-source software. U hoeft zich niet te registreren. Gewoon de app downloaden
en je kunt aan de slag.

Epic Cash is gebouwd volgens de originele Bitcoin-standaard en heeft het doel Satoshi's
oorspronkelijke visie te vervullen om een puur, gedecentraliseerd, betrouwbaar, peer-to-peer
betalingssysteem te creëren, en dankzij Mimblewimble en gepatenteerde technologie lost EPIC Cash
de tekortkomingen van Bitcoin op met betrekking tot gecentraliseerd minen, privacy, schaalbaarheid en
verwisselbaarheid.

De EPIC Cash-community heeft niet alleen gecreëerd wat zij beschouwen als een betere versie van
Bitcoin, maar bouwt een volledig financieel systeem vanaf de grond op, op zoek naar verstoring en
vervanging van het corrupte systeem dat we vandaag hebben. Je kunt meer te weten komen over dit
ambitieuze project in de Telegram-lobby van EPIC Cash op t.me/epiccash

FINANCIËL VRIJHEID
VOOR IEDEREEN

voor meer info,
bezoek:
https://linktr.ee/EpicCash



Belangrijke
Positieve
Eigenschappen

GEDECENTRALISEERD
Niemand heeft controle over de
service, die draait op een
gedistribueerd netwerk van nodes
dat wordt beheerd door
onafhankelijke operators.

ONVERANDERLIJK

Als een transactie eenmaal is
aangemaakt, kan deze niet
meer worden gewijzigd.

VERVANGBAAR

Alle munten zijn perfect uitwisselbaar,
waardoor besmette munten tot het
verleden behoren.

SCHAALBAAR
Hoge doorvoer, Cut-Through
Compressie verkleint de
datavoetafdruk tot
2,2 GB op schijf versus 380 GB voor
BTC.

MEERVOUDIG POW
MULTI-ALGO
MILIEU-
VRIENDELIJKE
MINING

COMPATIBEL VOOR
REGELGEVING

Geen ICO, geen Pre-mine, geen
bedrijf, geen beveiliging. Subzero
CRC, Howey Safe, Infrastructure Bill,
Competes Act, Stable Act Safe.
1174 Vriendelijk.

CONFISCATIE
BESTENDIG

Blijf veilig voor diegenen die aanspraak
willen maken op uw rijkdom.

48% CPU, 48% GPU, 4% ASICs,
uitbreidbaar.

PRIVACY
VEILIG
Standaard 100% privétransacties.
Iemand betalen betekent niet dat ze
je portemonnee voor altijd kunnen
bespioneren. BTC is geen Bitcoin.
BTC is een surveillancemunt.

CENSUUR RESISTENT
Kan nooit worden afgesloten, uw
toegang tot de service kan nooit
worden geblokkeerd.

TOESTEMMINGSLOOS
& VERTROUWD
Open source software die u zelf kunt
verifiëren, zonder vertrouwde derde
partijen, zelfs op mobiel!
Gedistribueerde Nakamoto-
consensus.

SCHAARS

Slechts 21 miljoen EPIC kunnen ooit
bestaan, ontworpen met "Number Go
Up"-technologie die de prijs tot in het
oneindige drijft door desinflatoire
halveringen. Het maakt gebruik van
het standaard monetair beleid van
Bitcoin, zonder de dubbele
uitgavenproblemen die worden
veroorzaakt door fractioneel
reservebeleid, aangezien EPIC
voornamelijk P2P verhandelt via dex-
platforms.
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